ISSN 2221-8432
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ
БАКЫ СЛАВЙАН УНИВЕРСИТЕТИ

ЩУМАНИТАР ЕЛМЛЯРИН
ЮЙРЯНИЛМЯСИНИН
АКТУАЛ ПРОБЛЕМЛЯРИ
Али мяктяблярарасы елми мягаляляр мяъмуяси
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Межвузовский сборник научных статей

THE ACTUAL PROBLEMS
OF STUDY OF HUMANITIES
Interuniversity collection of scientific articles

№3
2018
Мяъмуя 1997-ъи илдян няшр олунур.
Илдя 4 нюмря чыхыр.

Редаксийанын цнваны:
Bakı шящ., Rəsul Rza kцч., 125
Tel.: 596 21 44; 4970625
Факс: 5962144
e-mail: mutarjim@mail.ru
www.mutercim.az

Бакы – 2018

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри
Рцблцк елми няшр

Редаксийа щейяти:
Дилчилик
филол. е. д., проф. А.М.Мяммядли
филол. е. д., проф. А.Я.Щясянов
филол. е. д., проф. Т.Щ.Шцкцрбяйли
филол. е. д., проф. Т.Щ.Мяммядова
филол. е. д., проф. Ф.Й.Вейсялли
филол. е. д., проф. İ.H.Həmidov
филол. е. д., проф. F.F.Cahangirov
филол. е. d., dos. Н.Ш.Мяммядов
филол. f. d., дос. Е.Я.Шцкцрлц

Ядябиййатшцнаслыг
филол. е. д., проф. R.M.Novruzov
филол. е. д., проф. М.Г.Гоъайев
филол. е. д., проф. Ш.H.Хялилли
филол. е. д., проф. Р.М.Гейбуллайева
филол. е. д., проф. Н.Т.Мяммядов
филол. e. d., дос. Р.К.Рясулов
филол. f. d., дос. И.М.Ъарчыйева
филол. f. d., дос. Ə.Ç.Ağamirzəyev

Педагоэика
пед. е. д., проф. А.Н.Аббасов
пед. е. д., проф. О.М.Ряъябов
пед. е. д., prof. Ф.Н.Ибращимов
пед. е. д., prof. К.А.Мяммядов
пед. е. д., prof. И.Щ.Ъябрайылов
пед. f. d., дос. О.Я.Сямядов
пед. f. d., дос. Й.К.Алхасов

Иътимаи елмляр
тарих е.д., проф. M.C.Qasımlı
фялсяфя е.д., проф. М.А.Ялийев
фялсяфя е.д., проф. Ъ.Р.Мяммядов
тарих е.д., проф. Ф.Ф.Ибращимли
тарих е.д., проф. M.İ.Əmrahov

Бурахылыша мясул: филол.е.д., проф. Т.Щ.Ъяфяров

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри. Али мяктяблярарасы елми
мягаляляр мяъмуяси. № 3/2018. – Бакы: Мцтяръим, 2018. – 312 s.
Məcmuə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası
tərəfindən Dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin
siyahısına daxil edilmişdir.
Сборник включен в Перечень рекомендуемых научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций Высшей аттестационной
комиссией при Президенте Азербайджанской Республики.

© Мягаля мцяллифляри, 2018
© “Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин
актуал проблемляри” мяъмуяси редаксийасы, 2018

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

3 / 2018

ДИЛЧИЛИК - ЛИНГВИСТИКА

V.E.AĞABƏYLİ
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dillər Universiteti
(Bakı şəh., R.Behbudov küç., 60)

İNGİLİS DİLİNDƏ ALINMA SÖZLƏRİN MƏNŞƏYİ VƏ SEMANTİKASI
Açar sözlər: dil, mədəniyyət, kommunikativlik, alınma sözlər, leksika
Ключевые слова: язык, культура, коммуникабельность, заимствованиe, лексика
Key words: language, culture, communicative, borrowings, lexis

Dilin mədəniyyətin bir komponenti kimi öyrənilməsi insanı yeni - milli-mədəni irslə
tanış edir və ətraflı mənəvi zənginliklər aləminə aparır. Mədəni irsin öyrənilməsində dil
vahidlərinin və xüsusi sahə terminlərinin kommunikativ xüsiyyətləri mövcud ekstra-linqvistik
təsirlərin öyrənilməsini zəruri edir. Qeyd etmək lazımdır ki, milli- mədəni düşüncə tərzi
dildən təcrid olunmuş şəkildə mövcud ola bilməz. O, ümumbəşəri olub bir-birini tamamlayır
və zənginləşdirir.
Müasir psixologiyada ünsiyyətin üç tərəfini – kommunikativ, interaktiv və perseptiv
tərəflərini fərqləndirirlər. Ünsiyyətin kommunikativ tərəfi dedikdə, onun ilk növbədə
informasiya mübadiləsi olması nəzərdə tutulur. Kommunikasiyanın iki tipini – verbal və
qeyri-verbal kommunikasiyanı fərqləndirirlər. Ünsiyyətin interaktiv tərəfi onun qarşılıqlı təsir
prosesi olmasını göstərir. Bu deməkdir ki, ünsiyyətdə olarkən insanlar yalnız bir-birillərinə
məlumat ötürmür, həmçinin müxtəlif səviyyələrdə bir-birilərinə psixoloji təsir göstərmiş
olurlar. Ünsiyyətin perseptiv tərəfi isə insanların ünsiyyət prosesində bir-birilərini qavraması
və anlamasını nəzərdə tutur. Belə qavrayış prosesi isə sosial persepsiya adlanmaqla özünəməxsus sosial-psixoloji xüsusiyyətlərə malikdir (6).
Bildiyimiz kimi, dil cəmiyyətin varlığı, onun təşəkkülü və inkişafı üçün çox zəruri olan
bir vasitədir. Cəmiyyətdə dilin başlıca rolu onun əsas ünsiyyət vasitəsi olmasındadır. Dilin digər əsas bir əlaməti isə ondan ibarətdir ki, o bir neçə ilin, yaxud müəyyən bir dövrün məhsulu
olmayıb əsrlər boyu yaranır və inkişaf prosesi keçərək get-gedə formalaşır, zənginləşir. Dili
yaradan xalqdır, elə buna görə də dilin taleyi onu yaradan xalqın taleyi ilə bağlı olur.
Lüğət dilin ən sürətlə inkişaf edən hissəsidir. Hər bir dilin lüğət tərkibi o dildə danışan
xalqın maddi və mənəvi səviyyəsi ilə paralel olaraq inkişaf edir və zənginləşir. Müasir dövrdə
lüğət tərkibi zəngin olan dillər zəngin və qüdrətli sayılır ki, onlardan biri də müasir ingilis
ədəbi dilidir. İngilis dilinin leksik sistemində keltlərin, romanların, anqlo-saksonların, normandların, fransızların təsirilə yol açan söz və ifadələrə çox rast gəlmək mümkündür. Alınma
sözlərin əsas mənbəyini fransız dili, Kanadanın yerli əhalisi olan hinduların və eskimosların
dilləri, eləcə də qayeol, rus və başqa dillər təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilinin
Kanada variantının zənginləşməsində ingilis mənşəli sözlər də məhsuldar şəkildə istifadə
olunmuşdur. Bu yalnız dialektlərə deyil, ədəbi dilə də aiddir (2, s. 20).
Ədəbi dilə daxil olmuş fransız sözlərin çoxu e (ee) şəkilçiləri ilə bitir: brule (yanmış
meşə), samagite (ət və ya balıq bulyon və ya sup) “euse” şəkilçisi ilə bitən sözlərə misal:
fameuse (payızın sonunda yetişən alma növü) 2 cür tələffüz olunur [fəmu:z] [fəmə:z].
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Alınma sözlərin əksəriyyəti frаnsız, hindu və еskimоs tаyfаlаrının аdət və ənənələrini,
məişətini, təbiətini, bоtаnikasını və hеyvаnаt аləmini əks еtdirir. Lüğət tərkibində olan digər
fərqlər isə yeni məfhumları, (linqvokulturoloji amillər xüsusilə də flora və faunada rast gəlinən
növləri) bildirmək üçün adların yerli xalqların dillərindən götürülməsi ilə bağlıdır. Bu sözlər
amerikanın yerli əhalisinin mədəniyyəti, gündəlik həyat şəraiti ilə bağlı məfhumları idarə edən
realilərdir. Hazırda isə onlar ingilis dilinin ədəbi dilinə daxil olmuş və geniş istifadə edilir.
Məsələn, avocado – avokado (meyvə), cacao – kakao, cannibal – adamyeyən, conoe – yüngül
qayıq, chocolate – şokolad, hammock – qamak (asma tor çarpayı), hurricane – tufan, maize –
qarğıdalı, moccasin – mokkasin (ayaqqabı), moos – sığın, squash – meyvə şirəsi etc.
Tarix boyu ingilislərin üzləşdiyi bir sıra işğallar onların həm dilinin, həm də mədəniyyətinin inkişafına əsaslı dəyişiklik göstərmişdir. Böyük Britaniyanı ilk işğal edənlər keltlər olmuşlar. Bu baxımdan da, hələ lap qədim dövrlərdən kelt tayfalarının Böyük Britaniyada məskunlaşması ingilis xalqının tarixində, dilində, mədəniyyətində, memarlığında, yaşayış tərzində
öz izlərini qoydu.
Kelt sözü yunan mənşəli olub, keltoi, yəni barbarlar mənasında işlənir. Keltlər dəmir
dövründə, demək olar ki, bütün avropada yaşayıblar. Yuli Sezardan da hələ yüz illər öncə
onlar Avropanın mərkəzi və qərbi hissələrini, xüsusilə də, indi Avstriya, İsveçrə, İspaniya və
cənubi Fransa olan əraziləri tutublar. E.ə.750-12 illərə qədər keltlər bütün mərkəzi və şimali
Avropada ən güclü və vahid dildə danışan millət idi.
Kelt mədəniyyəti hal-hazırda hər bir aspekti ilə multikultural dövrdə və dünyada nəzərə
çarpır. Hal-hazırda mərkəzi, qərbi, şimali-qərbi avropada yaşayan hər bir ailənin müəyyən
mənada qədim kelt tayfaları ilə əlaqəsi vardır. Kelt mədəniyyəti çox qədimdir, 2700 il əvvələ
aid olsa da, müasir dövrdə kelt incəsənəti, kelt musiqisi, kelt yazısı və kelt ruhu vasitəsilə hələ
də yaşayır. Ona görə ki, keltlərin sivilizasiyası əsrlər boyu davam edib. Bu qırılmaz ənənə
özünü Şimali Avropanın, yəni Uels və İrlandiya dillərinin qədim ədəbiyyatında da əks etdirir
(1, s. 455). Qədim Uels və İrland yazısı və üslubu qədim kelt poetikasını qoruyub saxlamışdır.
Keltlər ingilis mədəniyyətinə yeni formada yaşayış daxmaları, əkinçilik tərzi, evdarlıq, geyim
mədəniyyəti, din və xüsusilə də vahid dil gətirməklə bərabər, yüksək şövqlü döyüş əzmi də
gətirdilər. Tarixçilər bildirir ki, keltlər çox disiplinli və məğrur döyüşçülər olub, düzgün iş
bölgüsü aparmağı da bacarıblar.
Keltlər yun paltarlarını təbii meyvələrdən alınmış rənglərlə boyayaraq açıq-əlvan
rənglərdə geyməyə üstünlük vermişlər. Qədim kelt sözü olan bracae - tunikanın altından
geyinmək üçün şalvar idi və tunikanı da xüsusilə, kişilər geyinirdi. Onlar həm də ləl-cəvahirat
əşyaları da taxmağı və hazırlamağı xoşlayırdılar, bürüncdən, gümüşdən, metaldan, koraldan,
qızıldan və s. cəvahirat əşyaları düzəldirdilər (1, s. 456).
Druidlər-kelt keşişləri idi, onlar bu dünya və axirət dünyası arasında körpü rolunu oynayırdılar. Keltlər çoxallahlılığa inanırdılar, Onların 400-dən çox Allahları var idi. Məsələn:
Sucellos – şimşək çaxdırmaq üçün əlində çəkici olan səma Allahı idi, Nodens – buludu və
yağışı yaradan Allah idi.
Bir çox Allahların isə adları yox idi, onlar çaylarda, göllərədə, dağlarda, dərələrdə
yaşayırdılar. Kelt dilində ayların adları da fərqli idi: Imbolc – fevral, Beltain – may, Lughnasa
– avqust, Samhain – noyabr
Həmin dövrdə yazılı kelt dili mövcud olsa da, əsasən, yazı dili xristianlıq dövründə inkişaf etmişdir. Buna qədər keltlər öz mədəniyyətlərini nəsildən-nəslə şifahi xalq yaradıcılığının,
folklorun, poetikanın dili ilə ötürmüşlər. Hal-hazırda dövrümüzə gəlib çatan mədəniyyət nümunələri keltlər üçün çox əhəmiyyətli idi, nağıllar, şeirlər vasitəsilə ağızdan-ağıza keçmiş və
sonralardan qələmə alınmışdır. Lakin qədim kelt dili hal-hazırki ingilis dilində ən çox
fərqlənir, bəzi sözlər artıq formasını dəyişiblər. Məsələn: Athair – a father – ata, Mathair – a
mother – ana, Deartair – a brother – qardaş, Deirfiur – a sister – bacı, Bean cheile – a wife –
arvad (həyat yoldaşı), Fear ceile – a husband – ər
4
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Bəzi qədim kelt sözləri vardır ki, onlar dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır və öz
mənalarını da bugünə qədər qoruya bilmişdir. Belə sözlərin bəziləri də druidlərin inancları ilə
bağlı olan sözlərdir. Aşağıdakı qədim kelt mənşəli sözləri nəzərdən keçirək: To curse –
lənətləmək, Cromlech – kromlex (druidlərin tikililələri), Coronach – qədim Şotland dəfn
ağıları. Bundan başqa, müharibə ilə bağlı bəzi söz və ifadələr vardır ki, hələ də ingilis dilində
işlənir: Javelin – dart oyunu, Pibroch – hərbi mahnı. Əlavə olaraq, heyvanlara verilən adlarla
da bağlı bəzi maraqlı nümunələri qeyd etmək olar: Hog – donuz, Tory – “konservativ
partiyanın üzvü”, “quldur”, Clan – tayfa, qəbilə, Whisky – viski.
Kelt tayfalarının ingilis dili və mədəniyyətinə təsirindən başqa ingilis dilinin lüğət tərkibində skandinav mənşəli sözlər və onların dil sistemindəki rolu önəmli yer tutur.
İngilis dilində skandinav mənşəli sözlərin nümunələrini, əsasən iki istiqamətdə tapmaq
mümkündür: toponimlər – yer adlarında və adi, gündəlik həyatda işlənən sözlərdə (1, s. 458).
Ən çox nəzərə çarpan skandinav mənşəli 600-dən çox şəhər adları var ki, onların da fərqliliyi
bundan ibarətdir ki, bu sözlər – by şəkilçisi ilə bitirlər. Ümumiyyətlə, demək olar ki, bu
şəhərlər Danelaw ərazisində çoxluq təşkil edirlər. Məsələn: Whitby – ağ qayalıqlar üzərində
yerləşən şəhərdir, Grimsby – kiçik liman şəhəri hesab olunur, Tenby – bu şəhər də danların
şəhəri hesab olunur
Baxmayaraq ki, Uels tam olaraq vikinqlər tərəfindən zəbt olunmamışdır, onlar şimali və
qərbi Uelsin bəzi hissələrində məskunlaşaraq Uels kralı ilə mübarizə aparırdılar. Qover
yarımadasında vikinqlər inanırdılar ki, adada yatmış əjdaha yaşayır, Worm – skandinav sözü
olub əjdaha deməkdir.
Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, İngilis dil sistemində yer adlarından başqa, skandinav
mənşəli adi sözlər də işlənir: By-law – a law specific to a particular town – xüsusi şəhərə xas
qanun, Beck – a stream – axınç Fell – a hill – təpə, Firth or Fiord – an inlet of the sea – buxta,
Force – a waterfall – şəlalə, Garth – a yard or enclosure – həyət və ya artırması, Holm – an
island in a river – çayda ada, Kirk – a church – kilsə, Oe – an island – ada, Thorpe – a village
– kənd, Thwaite – a forest clearing – meşə təmizləmə, Vik or Wick – a station for ships –
gəmilər üçün dayanacaq
Nəinki ingilis dilinin leksik sistemində, o cümlədən də qrammatikasında da skandinav
elementlərinə rast gəlmək mümkündür. Skandinavların ingilis dilinə verdiyi ən lazımlı və ən
çox işlənən söz “are” sözüdür. Anqlo-sakson ingiliscəsində bu sözün əvəzinə “beoth” or
“sinden” işlədilirdi. Bundan başqa, ingilislərə məsdərin qarşısındakı “to” ədatının işlədilməsi
vərdişini də skandinavlar gətirmiş hesab olunur.
İngilis dilində işlənən başqa skandinav mənşəli sözlərə nümunə olaraq aşağıdakıları
göstərmək olar: Blunt, bole (of a tree), bound (on a journey), busk (to dress), cake, call, clog,
clumsy, curl, cut, dairy, daze, dirt, droop, fellow, flit, hustings, ill, irk, kid, kindle, loft, odd,
plough, root, scold, sky, tarn (a small mountain lake), weak and ugly, etc.
Qədim norveç dilindən ingilis dilinə daxil olan və dilin aktiv lüğət fondunda müasir
dövrdə də işlənən sözlərə nümunə olaraq, bunları göstərmək olar:
axle, blunder, dregs, gosling, hack, haggle, husband, knife, knot, lad, litmus, mire, mista
ke, oaf, ransack, reindeer, saga, scare, scarf, scathe, scrape, skill, skin, slaughter, sleuth (sloð
means“trail”), take, thrall, troll, whirl, whisk, window (meaning wind-eye), work… (7).
İşğaldan sonra skandinavlar ingilislərlə birlikdə yaşadıqları üçün artıq onların sözləri də,
dilləri də, mədəniyyətləri də bir-birinə təsir edir və bu baxımdan da, artıq yaranan bəzi fərqlərə diqqət göstərməməyə və daha rahat variantı üstün tutmağa çalışırlar. Məsələn, skandinavlara qədər ingilislər rus dilində olduğu kimi sifətləri isimlərin cins və say kateqoriyalarına
uyğunlaşdırırdılar. “black” sifətinin qadın və ya kişi, təkdə və ya cəmdə olmasından asılı
olmayaraq, sözün sonunda heç bir dəyişiklik etmədən, şəkilçi qəbul etmədən “cat” sözünün
qarşısında işlənməsi skandinav dilinin ingilis dilinə olan ən önəmli təsiridir.
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Sırf Norveç dilindən ingilis dilinə keçən sözlərə nümunə olaraq aşağıdakıları göstərmək
olar:
Aquavit – a kind of spirit distilled from potatoes – kartofdan çıxan ruh, Floe – as in ice floe
– buz lüləsi, Kraken – sea monster – dəniz canavarı, krill – small shrimp-like animals – kiçik krevetka, İsveç dilindən ingilis dilinə daxil olan sözlərə nümunə olaraq aşağıdakıları göstərmək olar:
Angstrom – scientific measurement, from Anders Angstrom – Anders Angstromdan elmi ölçü
vahidi, Gravlax – preserved salmon – originally “grave salmon” as it was preserved underground
– qızılbalıq saxlamaq üçün yer, Smorgasbord – sandwich table – sandviç süfrəsi, Tungsten –
meaning hard stone – sərt daş, Ombudsman – public advocate – ictimai xadim, vəkil (8).
Bundan sonra 1066-cı ildə baş verən norman işğalı İngiltərə tarixində önəmli yer tutur.
Adadakı bütün idarəetmə sinifləri tamamilə silinir və yerinə fransızca danışan xarici bir
monarx və aristokratlar gəlir. İngiltərə mədəniyyəti və dili bu yeni dönəmdə yeni dəyişikliklərə məruz qalır. İngiltərənin frasız əsilli kralların idarəsinə düşməsi ölkənin Avropa qitəsi ilə
əlaqələrini gücləndirmiş, Skandinav ölkələrinin təsirini azaltmışdır. Bundan əlavə, ingilis dili
və onun variantlarına bir çox fransız sözləri daxil olmağa başlamışdır.
Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. On cilddə, Bakı, Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının
baş redaksiyası, IV cild, 1980, 582 s.
2. Аzərbаycаn Sоvеt Еnsiklоpеdiyаsı: 10 cilddə. Bаkı: Аzərbаycаn Sоvеt Еnsiklоpеdiyаsı baş
redaksiyası, Х c, 1982, 609 s.
3. Ворно Е.Ф, Кащеeва М.А., Малишевская Е.В., Потапова И.А. Лексикология
английского языка. Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1955, c. 171
4. Jakobson R. Language and Culture // Jakobson. R. Selected Writings, vol. VII. Studies in
Linguistics & Philology, 1972-1982, pp. 101-112.
5. Lyons J. Language and Culture // Language and Linguistics. Cambridge Univ. Press, 1981,
pp. 301-332
6. https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cnsiyy%C9%99t
7. http://mental.az/users/1/upload/files/%C4%B0ngilis_dilinin_oyrenilmesinin_zeruriliyi_haqqi
nda.pdf
8. https://squirrelbasket.wordpress.com/2010/05/25/words-english-words-from-scandinavianroots/
В.Э.Агабейли
Происхождение и семантика заимствований на английском языке
Резюме
В лексической системе английского языка могут быть широко распространены слова и
фразы из кельтского, англосаксонского, нормандского, римского, скандинавского, французского языкa. Основным источником заимствований являeтся французский, родной язык индейцев
и эскимосов, русский и другие языки. Большинство заимствований отражаeт традиции, обычаи,
привычки, общество, ботанику и природу индийских и эскимосских племен. Другие различия в
словаре связаны с новыми именами и реалиями на родных языках местных жителей. Эти
реалии в основном связаны с американской культурой, концепциями их повседневного образа
жизни. В настоящее время эти слова используются в литературном английском языке.
V.E.Aghabayli
The origin and semantics of the borrowings in the English language
Summary
The lexical system of the English language can be quite common with the words and phrases
from Celtic, Anglo-Saxon, Normand, Roman, Scandinavian, French languages. The main source of the
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borrowings are from French, the native languages of Indians and Eskimos, Russian and other
languages. Most of the borrowings reflect the traditions, customs, habits, society, botanics and nature
of Indian and Eskimo tribes. The other differences in the dictionary are related to the new names and
realities in the native languages of the local people. These realities are mainly connected with the
American culture, the concepts of their everyday life style. Nowadays these words are widely and
commonly used in the literal English language.
Rəyçi: prof. M.Y.Qaziyeva
Redaksiyaya daxil olub: 02.04.2018
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PİCİN DİLLƏRİN FORMALAŞMASINDA ƏSAS İSTİQAMƏTLƏR.
PİCİN DİLLƏRİN İNKİŞAFI ÜÇÜN MÜHÜM ŞƏRTLƏR
Açar sözlər: sosiolinqvistika, picin dil, kreol dil, picinləşmə
Ключевые слова: социолингвистика, язык пиджин, креольский язык, пиджинизация
Key words: sociolinguistics, pidgin language, creol language, pidginization

Dil çox mürəkkəb və sirli hadisədir. İnsanın ən mühüm əlaməti, onu bütün digər canlı
aləmdən fərqləndirən, yeganə məziyyəti dildir (1, s. 1). Dilin yaranması və inkişafı məhz
ictimai şüurun yaranması və inkişafı ilə əlaqədardır. Dilin təbiətində onun sosial mahiyyəti
aparıcı rol oynasa da, dil mahiyyətinə görə mürəkkəb bir ictimai hadisədir. Bəşər tarixinin
inkişafına nəzər salsaq, məhz burada biz dilin yaranmasının da sosial və psixoloji faktorlarla
bağlı olduğunu görə bilərik. Dilin yaranması üçün bir sıra amillər zəruri idi:
-uyğun həyati təlabatı olan insanın, canlı varlıqların olması. Bu fərdlərin təbiətə
münasibət bildirmək istəyi nəticəsində dil yaranıb;
-əmək prosesi nəticəsində də nitq təşəkkül tapmışdır;
-müxtəlif dillərin yaranması üçün ictimai baza kimi xidmət etmiş insan cəmiyyətlərinin
müəyyən yuvaları olmalı idi.
İnsanın dillərin yaranması və fəaliyyətinə təsirini biz müxtəlif tərzdə müşahidə edirik.
Danışılanın görüntüyə çevrilməsi (nitqin və nəğmələrin video görüntüləri, orfoqrafiya,
orfoepiya və orfofoniya qaydalarının nizamlanması, lüğətlərin və yazı sistemlərinin yaranması, düzgün yazı və danışıq sənətinin formalaşması) insan şüurunun dilə təsirinin bariz
nümunələridir. Dildən istifadə həmişə cəmiyyəti narahat edən və onu maraqlandıran məsələlərdən olmuşdur (1, s. 45).
Dilin ictimai hadisə olması ilə sosiolinqvistika məşğuldur. Sosiolinqvistika dilin sosioloji aspektlerini, onun insan cəmiyyətində rollarını öyrənir. Dilçiliyin bu sahəsi cəmiyyətin
dilə təsirindən bəhs edir. Bu termin ilk dəfə 1939-cu ildə T.K.Hudson tərəfindən “Hindistanda
Sosiolinqvistika” adlı məqaləsində istifadə olunub. Qərbdə isə bu termin 1960-cı illərdə
Amerika dilçisi V.Labov və S.Bernşteynin adı ilə bağlıdır. Sosiolinqvistikanın bir elm kimi
özünəməxsus problemləri var. Çoxdillilik, bilinqvizm, kod keçidi, picin və kreol dillər Sosiolinqvistikanın aparıcı problemlərindən sayılır. Bu cür hallara müxtəlif dilli xalqların yaşadığı
ərazilərdə daha çox təsadüf olunur. Sosiolinqvistikanın dilçiliyin müstəqil bir sahəsi kimi
təşəkkül tapması ilə onu maraqlandıran mövzuların da aktuallaşmasına səbəb oldu. Dünya
dilləri arasında uzun illər dilçilərin diqqətindən kənarda qalan, onların marağını cəlb etməyən
bir qrup dillər vardır: Picin ve Kreol dillər. D.Haymz qeyd edir ki, 1930-cu ilə qədər bu dillər
dilçilər tərəfindən rədd edilmiş, ən yaxşı halda “lazımsız dillər” adlandırılmışdır (2, s. 2).
Daha öncəki nəsillərin kreol ve picin dilləri haqqında olan fikirləri onlara verdikləri
adlardan bəllidir. Onlar bu cür dilləri sınıq İngilis dili (broken English), saxta Portuqal dili
(bastard portugese), zənci Fransız dili (nigger French) və s. kimi qiymətləndirirdilər. Picin ve
kreol dillərinə bu cür ikrah dolu yanaşma bir tərəfdən bu dillərə yüksək statuslu avropa
dillərinin pozulmuş forması kimi digər tərəfdən isə bu dillərdə danışan insanlara vəhşi kimi
baxılmasından qaynaqlanırdı. Hətta bir çox dilçi mütəxəssislər belə bu dilləri qüsurlu dil kimi
görüb, araşdırma mövzusu kimi uyğunsuz hesab edirdilər (3, s.1).
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C.Holmun fikrincə, bu dillərin dilçilərin diqqətindən kənarda qalmasına səbəb odur ki,
onlar uzun müddət bu dilləri yalnız zərurət olduqda istifadə olunan köməkçi dillər hesab
ediblər (4, s. 3). Onun fikrincə, bu dillərə akademik yanaşmanın əsası Adolf Van Neymin
“Contributions to Creol Grammar” (1869-70) kitabı ilə qoyulmuşdur. A.Van Neym anladı ki,
kreollaşma picinləşmədən yaranır və bu proses dil dəyişimini ifadə edir. C.Holm həmçinin
qeyd edir ki,1880-ci illərdə Harrison tərəfindən Qaradərililərin Amerika İngiliscəsi (1884),
Qreyd tərəfindən Qərbi Afrikanın picin Koelho tərəfindən isə Portuqal dili əsasında yaranan
kreolların araşdırılması ilə dilçiliyin bu sahəsində bir çiçəklənmə dövrü başlandı (4, s. 27).
L.Adam ilk dəfə olaraq Atlantik kreolu ilə müxtəlif Afrika dillərini müqayisə elədi. Onun
gəldiyi nəticə belədir: “Karib dənizi ölkələrinə köcürülən Qvineya qaradərililəri fransız
dilindən sözlər götürmüş, lakin öz ana dillərinin fonologiya ve qrammatikasına mümkün
qədər bağlı qalmışlar”(5, s. 4).
Picin və kreol dillərinə ilk akademik yanaşma H.Şuxardt tərəfindən olmuşdur. Onun bu
sahədə ilk töhfəsi 1880-ci ildə çapdan çıxan “Kreolische Studien” yazısıdır. Həmin ildən
etibarən H.Şuxardt 1914-cü ilə qədər bu dillərə aid 40 məqalə və icmal yazıb. O, fərdlərin
dillərin bir-birinə qarışmasında və yeni dillərin yaranmasında olan əvəzsiz rolunu gördü və
dilin konkret qayda-qanunlara tabe olan bir orqanizm olması fikrini inkar etdi. Onun bu
nəticəyə gəlməsində müəllimi A.Şlayxerin rolunu qeyd etməliyik. A.Şlayxer dili insanın azad
arzu və istəyinə bağlı qaydalarla yaranıb, böyüyüb, inkişaf edib və sonda məhv olan bir təbii
orqanizm adlandırmışdır. Onun bu fikri Gənc qrammatiklərin dilə yanaşmasına zidd idi. Belə
ki, uzun illər Gənc qrammatiklər dilə stabil qayda-qanunlara tabe olan bir orqanizm kimi
baxırdılar. Müəllimindən ilhamlanaraq dilə başqa mövqedən yanaşan H.Şuxardt öz
müasirlərinin kəskin tənqidinə tuş gəldi. Onun dil haqqında olan fikirləri müasirləri tərəfindən
çox az marağa səbəb oldu. O dilə sosial qüvvələrin təsirini araşdırdıqca aşkar elədi ki, “normal” hesab elədiyimiz Avropa dillərinin nəinki əcdadları, həmçinin yeni yaranmış formaları
vardir. Onun bu sahədə yazdığı məqalələrdən alman dilində yazdığı “Melaneziya İngilis
piçini”, “Amerikan -Hindu İngilis picini”, “Orta əsr Aralıq dənizi Linqva frankası”, “Surinamda Saramakkan kreolu” göstərə bilərik. Maraqlı faktdır ki, o haqqında yazdığı dillərin heç
biri ilə birbaşa kontaktda olmamış, yazılı mənbələrdən və əsasən də, o ərazilərə səyahət edən
səyyahətçilərin fikir və təəssüratlarından yararlanmışdır.
Zaman keçdikcə dilçilər anladılar ki, picin ve kreol dillər heç də hər hansı bir dilin
korlanmış forması deyil, əksinə onlar yeni yaranmış dillərdir. Ünsiyyət tələbatını ödəmək
üçün ilkin dildən söz bazası götürülmüş olsa belə, əgər bu dillərin fonologiya, sintaksis və söz
yaranma prosesini araşdırsaq, bu dillərin əsaslarını götürdükləri ilkin dillərdən nə dərəcədə
fərqli olduqlarını görərik. Bu fərqlilik o qədər nəzərəçarpandır ki, hətta onları dialekt belə
adlandırmaq yanlış olardı. Mütəxəssislər bu dilləri dərindən araşdırdıqca onların “normal”
hesab etdikləri dillərdən heç də geri qalmadıqlarını, bütün dillərə məxsus əsas əlamətlərin
onlara da aid olduqlarını aşkar etdilər. Əgər bu zamana qədər picinlərə və kreollara ayrıca
sahə kimi baxılırdısa, İkinci Dünya müharibəsindən sonra onlara ümumi sahə kimi baxıldı. O
zamana qədər bir dilçi yalnız bir picin və ya kreol dilini araşdırırdı. İndi isə dilçilər Picin və
Kreollara eyni linqvistik prosesin iki aspekti kimi baxırlar. Bu dillərlə bağlı ilk beynəlxalq
konfrans 1959-cu ildə Yamaykada keçirilib. Beş gün davam edən konfransdan sonra bir qrup
dilçilər artıq qəbul etdilər ki, onlar hamısı eyni sahəni araşdirir. Konfransda Cek Berrinin qəflətən “Biz hamımız eyni şey haqqında danışırıq” deməsi bunun bariz nümunəsidir (6, s. 14).
Picin və kreol dillərinin sosiolinqvistikanın ayrıca sahəsi kimi qəbul edilməsinin
başlanğıcı Yamaykada həmin Aprel günündə qoyuldu. Picin və kreolların uzun illər ciddi
araşdırılmaması milyonlarla insanın təhsil problemlərinə səbəb idi. Belə ki dilçilər istədikləri
qədər bu dilləri “normal dil” hesab etməsələr də, bu dillərdə danışan milyonlarla insan var.
Əgər bu dillərdə danışan bu qədər çox sayda insan varsa, demək ki, bu dillərin dərindən
araşdırılması və bu dillərdə yazılı mənbələrin, tədris materiallarının yazılması qaçılmaz idi.
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Picin dillərin ciddi şəkildə araşdırılmasının əhəmiyyəti təkcə bundan ibarət deyil. Onların
yaranması və inkişafı şərtlərini izlədikcə biz ümumilikdə dillərin yaranması, inkişafı və necə
dəyişikliyə uğraması prosesini əyani surətdə görə bilərik. Vardrau qeyd edir ki, bu dillərin
araşdırılması sayəsində milyonlarla insan anladı ki, onların danışdıqları dil heç də hər hansı
bir dilin “pis və korlanmış” forması deyil. Bütün “normal” dillər kimi onların dilinin də
özünəməxsus tarixi və strukturu var (7, s. 59).
Hər hansı bir picin dilini təhlil edərkən insan onu əsasını götürdüyü dil ilə müqayisə
edir. Lakin picin dillər hec də hər hansı bir dilin sadələşdirilmiş, primitiv formasi deyil.
Onların hər birinin özlərinə məxsus dil xüsusiyyətləri var. Yəni əgər biz Tok Pisin dilində
danışmaq istəyiriksə, İngilis dilini sadələşdirərək buna nail ola bilmərik. Bunun üçün biz necə
ki Alman dilini, Fransız dilini öyrənirik, eləcə də Tok Pisini bir dil kimi öyrənməliyik. Əks
halda, biz Tok Pisin yox, Tok Masta dilində danışmış olarıq. Tok Masta Papua Yeni
Qvineyada ingilis dilini sadələşdirərək Tok Pisin dilində danışmağa cəhd edən insanların
dilini təsvir etmək üçün istifadə olunan sözdür. Hər hansı bir picin dilin onun əsasını
götürdüyü dildən nə dərəcədə fərqli olduğunu görmək üçün Havay Picin İngilis dilində olan
bir neçə cümləyə nəzər salaq:
1) Difren belifs dei get, sam gaiz ( Different beliefs they get some guys)
Some guys have different beliefs
Havay picin dilində söz sırası ingilis dilindən fərqlidir.
2) Haus, haus ai stei go in, japan taim (House, house I stay go in, Japan time)
When I lived in Japan I stayed inside the house
3) Go tak tu fala go hapai dis wag (no take two fellow go carry this one)
Take two men and carry this away
İngilis dilindən fərqli olaraq, bu dildə əmr forması “go” feili ilə ifadə edilir. Nümunələrdən aydın olur ki, bu dilin nə sintaksis quruluşu, nə də morfoloji strukturu ingilis
dilinə aiddir. Sadəcə lüğət tərkibi, əsasən, ingilis dilindən götürüldüyü üçün bu dilə ingilis dili
picini deyilir.
Ədəbiyyat
1. Veysəlli F.Y. Dil. Bakı: Təhsil, 2007
2. Hymes D. Pidginization and Creolization of Languages. London, Cambridge University
Press, 1971
3. Holm J. An İntroductions to Pidgins and Creoles. Cambridge University press, 2000
4. Holm J. Pidgins and Creoles. Cambridge University Press, 1988
5. Adam L. Les Classifications: l’object,la methode,les conclusions de la linguistique. Paris,
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Я.Ахундова
Основные направления в формировании пиджинов.
Необходимые условия для развития пиджинов
Резюме
В данной статье говорится о роли языка в жизни человека. В статье социолингвистика
трактуется как наука, изучающая взаимосвязи общества и языка. В статье объясняется условия
формирования пиджинов и креольского языка. В ней подчеркивается, что пиджины и
креольские языки возникли из-за торговых нужд. В статье также утверждается, что история
исследования пиджинов и креольских языков не нова.
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Y.Y.Akhundova
Main directions in the formation of pigeon languages.
Main conditions for the development of pigeon languages
Summary
The article deals with the role of language in the social life of people. The article considers
sociolinguistics to be studying the mutual relationship of a language and society. The article highlights
the formation of the languages of pigeon and creole. The article states that the mentioned languages
have been formed due to financial reasons. The article also states that the investigation of the reason of
formation of the languages of pigeon and creole have an old history.
Rəyçi: f.f.d., dos. C.M.Babayev
Redaksiyaya daxil olub: 31.05.2018
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İNGİLİS DİLİNDƏ OMONİMLƏRİN ETİMOLOJİ TƏHLİLİ
Açar sözlər: omonim, etimologiya, çoxmənalı sözlər, differensiya, evfemizm
Ключевые слова: омоним, этимология, полисемия, различия, эвфемизм
Key words: omonym, etimology, polysemy, diference, euphemizm

Çoxmənalı sözlərlə omonimlərin fərqləndirilməsi, demək olar ki, bütün leksikoqraflar
tərəfindən vacib və mürəkkəb problemlərdən biri kimi nəzərdən keçirilir. Çoxmənalı sözlərin
parçalanması nəticəsində yeni sözlərin əmələ gəlməsi imkanına ilk dəfə Şarl Balli fikir
vermişdir. O, “semantik omonimlər terminini” aşkar etmişdir (Balli).
Sözün əsas mənası elə bir özəkdir ki, onun ətrafında bütün qalan leksik mənalar
qruplaşır və buna görə də semantik planda vahid bir bitkinlik yaranır.
Omonimləri etimoloji cəhətdən tədqiq etdikdə, onların yaranmasında müxtəlif etimoloji
və ya semantik cəhətdən vacib faktorların böyük rol oynadığını görürük. Məsələn, story
(rəvayət) və storey (mərtəbə) sözlərinin etimologiyası ilə tanış olduqda, aydın olur ki, bu
halda omonimiya iki fərqli sözün təsadüfən həmahəng olması nəticəsində yaranmamışdır. Hər
iki sözün mənşəyi history – latın sözündən fransız dili vasitəsilə ( köhnə fransız sözü estoiredən ingilis-fransız sözü estorie) orta ingilis dilinə keçmiş story sözünə gedib çıxır. Story
(rəvayət, hekayə) sözü bir neçə yüzillik ərzində history (tarix) sözü ilə bir sırada işlədilmişdir
(4, s.104). Hər iki söz mənaca eyni, formaca fərqli idilər. Hal-hazırda story sözünün bu cür
mənaları var: rəvayət, hekayə, nağıl, uydurma və s. (4, s.175). XIII yüzillikdə story sözü tarixi
hadisələri əks etdirən şəkil və ya heykəl mənasında işlənirdi. XVIII əsrə qədər həmin söz bu
mənada və daha geniş mənada – yəni, ümumiyyətlə figur bildirən şəkil və ya heykəl
mənasında işlədilirdi (4). Məlum olduğu kimi, orta əsrlərdə ingilis-norman zadəganlarının
belə bir adəti var idi ki, onlar öz evlərini şəkil və ya heykəl formasında olan tarixi və ya mifik
məzmunlu səhnəciklərlə bəzəyərdilər. Şəkil və rəsmlərlə daha çox evin pəncərələri və ya iç
divarları, heykəllərlə isə evin çöl tərəfi bəzədilirdi. Maraqlıdır ki, eyni məzmunda olan
rəsmlər nə qədər çox olsa belə, yalnız üfüqi vəziyyətdə çəkilir, yuxarı qalxmırdı. Başqa
məzmunlu rəsmlər isə bir qat yuxarıda çəkilirdi (4). Ona görə də (to) story feli “boya ilə
işləmək”, “naxışlamaq” mənalarında işlədilirdi.
Bütün bu faktları araşdırdıqdan sonra story sözünün nə üçün mərtəbə mənasında
işlənməyə başladığı aydın olur. Xronoloji səciyyəli məlumata əsasən, story – rəvayət sözü XII
yüzilliyin mətnlərində qeydə alınıb, story – mərtəbə sözü isə ilk dəfə 1400-cü ildə qeydə
alınmışdır (4). XIX əsrin əvvəllərində, şəhər quruculuğunun geniş vüsət aldığı bir dövrdə
daha tez-tez storey – mərtəbə sözü işlədilməyə başlandı və onun yazılış qaydası da fərqli idi.
Rəvayət, hekayə mənasının yazılış qaydası isə əvvəlki kimi saxlanıldı: story.
Bu cür faktlardan sonra bir-birindən uzaqlaşmış bu iki mənanın fərqli səciyyələrini
qeyd etmək yerinə düşərdi. Bir sözün mürəkkəb semantik inkişafının nəticəsi olan sözlərin yazılışındakı fərqin dildə möhkəmlənməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki bu fərq danışanın
və ya dinləyicinin şüurunda bu iki omonimin ayırd edilməsinə və anlamına kömək edir.
Bir çox başqa misallar da göstərmək olar ki, əsas söz iki həmahəng sözə parçalanmasının nəticəsi olaraq fərqli yazılırlar. Məsələn, canvas – kətan, yelkən sözü indi də həmin
şəkildə yazılır. Amma ondan yaranmış “müzakirə” mənalı söz bu cür yazılır: canvass (4).
Bu cür yolla, yəni köhnə yazılış qaydasına bir hərf əlavə etmək yolu ilə əmələ gələn
daha bir omonimə nəzər salaq: bibb – cəftə, sürgü, tıxac (köhnə söz – bib – uşaq önlüyü) (14).
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Draught və draft omonimləri də bu yolla əmələ gəlmişdir. Bu omonimlərin iyirmidən
çox mənalar toplusu var. Onların bir hissəsi əvvəlki kimi yazılır – draught, o biri hissəsi isə
yeni şəkildə yazılır – draft. Hər iki ismin bəzi mənaları bir-biri ilə sıx şəkildə əlaqəlidirlər:
draught – hava axını, yelçəkən; draft – yelçəkən, axın, üfürmə. Amma bu isimlərin əksər
mənaları bir-biri ilə bağlı deyillər. Məsələn, draft sözünün “texniki, kommersiya, hərbi”
mənaları; draught sözünün isə “balıqçılıq və dənizçilik” mənaları. Bu, son məna qrupundakı
sözləri omonim hesab etməyə əsas verir. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, konversiya
edilmiş draft feili eyni zamanda həm draft – isimlə (cizgi çəkimi, plan tərtibatı, seçim,
əsgərlərin xüsusi təyinat üçün seçimi), həm də draught – isimlə bağlıdır (süzmək və süzgü,
sulu dərmanın miqdarı, qurtum) (4; 27).
Qrafik diferensiasiyaya bir sıra başqa hallarda da rast gəlinir. Məsələn, bear (doğmaq)
felinin keçmiş zaman feli sifəti – born və bear (daşımaq) felinin keçmiş zaman feli sifəti –
borne; birth – doğuş və berth – lövbər yeri; metal – metal və mettle – xasiyyət, temperament;
coin – sikkə, pul və quoin – evin küncü və s.
Amma bir sözün bu cür iki sözə (omonimə) parçalanması çox nadir hadisədir. Yuxarıda
təsvir edilmiş omonimlər növünə bu cür söz cütlüyü də qoşulur: China – Çin və china – çini
qab. China – Çin sözü İngiltərədə XVI əsrin ortalarından məlumdur. XVII əsrə aid ədəbi
mətnlərdə bu və ya digər çin mənşəli əşya adlarına və eləcə də chinaware – çini qablar bildirən sözlərə rast gəlmək olar. Artıq XIX əsrdə İngiltərədə çini qab istehsalı xeyli genişlənir,
müxtəlif çini əşyalar məişətdə daha çox işlədilir ki, bununla əlaqədar olaraq çini qab sadəcə
olaraq china adlanmağa başlayır (4).
Yeni mənanın ayrılaraq müstəqilləşməsinə dəlalət edən fakt odur ki, ölkənin adı –
China – həmişə böyük hərflə yazılır, amma əşya adı – china – kiçik hərflə yazılır. Eyni
vəziyyət, hər iki söz sifət kimi işlənəndə və mürəkkəb sözlərin tərkibində işlənəndə də
müşahidə edilir. Bu mənalar arasındakı fərq onda da özünü göstərir ki, onlardan birinin başqa
bir atributiv forması var: Chinese – çin (sifət), Chinese white – çin ağ boyağı. China – çini
qab sözünün belə forması yoxdur.
Bu sözlər arasında semantik əlaqələrin artıq olmadığını bu cür sərbəst ifadələr də sübut
edir: old English china – qədim ingilis çinisi (4). Təsadüfi deyil ki, ingilis lüğətlərində China
– “çin” və china – “çini qab” iki fərqli, bir-biri ilə əlaqəsi olmayan söz kimi qeydə alınır.
Polisemiyanın parçalanması orfoqrafiyada əks olunmadıqda, semantikada baş vermiş
bu parçalanmanı üzə çaxartmaq üçün hər hansı bir vasitələrin axtarışları başlayır. Bununla
əlaqədar olaraq, bu məsələdə həlledici rol oynayan semantik faktora müraciət etmək vacibdir.
Omonimlər üçün məna əlaqələrinin parçalanması və onların leksik mənalarının uyğun
gəlməməsi vacibdir. Əsas problem isə bu və ya digər polisemik sözün mənalar toplusundan
ayrıca bir mənanın çıxarılması üçün hər hansı bir qaydanın müəyyən edilməsində bir ölçü
vahidinin tapılmasıdır.
Bununla əlaqədar olaraq K.A.Allendorfun fikri diqqətəlayiqdir: “...Əgər sözün
mənalarından ümumi bir məna çıxardıla bilmirsə, deməli bu, yeni omonim-sözdür” (1, s.73).
Ümumi mənanın təyin olunması üçün K.A.Allendorf əsas əlamətlərin ümumiləşdirilməsi xətti
ilə getməyi təklif edir. Məsələn, staff – çomaq və staff – heyət – sözləri Müllerin ingilis-rus
lüğətində omonim sözlər kimi qeyd olunmuşdur. Amma burada ümumi məna çıxarıla bilər:
“əsas, kömək olan bir şey”. Deməli, omonimik əlaqə yoxdur. İngilis dilinin təkdilli
lüğətlərində staff – polisemik söz kimi verilir. Amma fast sözü müxtəlif şəkildə verilir: bir söz
və ya bəzən iki söz kimi verilir. Bu halda ümumi məna çıxarıla bilməz. Deməli, fast – “bərk
yapışmış, tərpənməz” və fast – “cəld” mənaları omonimikdirlər. Bütün bunlardan belə nəticə
çıxartmaq olar ki, K.A.Allendorf tərəfindən irəli sürülən bu ölçü vahidinə əsasən, omonimlərin müəyyən edilməsi bir-biri ilə əlaqəsi olmayan, fərqli mənaları ifadə edən çoxmənalı sözlərin materialı əsasında aparılmalıdır. Amma bu ölçü vahidinin obyektiv olduğuna tam əmin
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olmaq olmaz. Çünki ümumi mənanın müəyyən edilməsi əsas əlamətərin ümumiləşdirilməsi
xətti ilə gedir. Əlavə mənalar onların omonim kimi qəbul edilməsinə mane ola bilər (4).
Bu baxımdan board sözünün etimoloji-semantik analizi də maraq doğurur. Board
ümumgerman sözüdür. O, şərq yarımqrupunda – baurd, şimal yarımqrupunda – skand. borth
və qərb yarımqrupunda – holl. board, alman – bort kimi rast gəlinir. Qədim ingilis dilində o,
iki qədim german sözlərinin (bordom – lövhə və bordoz – qıraq, kənar) birləşməsi nəticəsində
əmələ gəlmişdir. Sonralar orta ingilis dövründə bord – “qıraq, kənar” sözü bord – “bort, yan,
kənar” fransız sözü tərəfindən sıxışdırılıb çıxardılmışdır və bu sözün də, görünür, german
mənşəyi var. Bəzi ədəbiyyatda göstərilir ki, bord sözündə “stol” mənasının yaranması skandinav təsirinin nəticəsidir. Müasir ingilis dilində board sözünün aşağıdakı mənaları var:
isim
fel
lövhə
yeri döşəmək; lövhələrlə döşəmə vurmaq;
elanlar üçün enli lövhə; rəf; divar;
qalın kağız; cild.
bort (gəmidə);
gəmiyə oturmaq; gəmilərin yanlarının
stol (yemək stolu);
toqquşması; gəmiyə götürmək;
yemək, qida;
pansion;
kirayənişini yeməklə təmin etmək;
şura, idarə heyəti, kollegiya;
pulla at saxlamaq;
şöbə, nazirlik.
Board – lövhə (tikinti materialı), board – lövhə (elanlar üçün), qalın kağız, cild, rəf –
bütün bu sözlər semantik cəhətdən vahid mənalar qrupunu təşkil edirlər. Yəqin ki, fərq board
– lövhə və board – dəniz terminlərinin arasından keçir.
Bu barədə Blumfildin fikrinə nəzər salmaq maraqlı olardı: “The use of board is so
wildly isolated today from “board – plank” that we should perhaps speak of the two as
homonymous words” (9, s.432-433).
Board – “stol” (mebel) sözü - board – “pansion” (“yemək, qida” sözləri vasitəçi
olublar) və board – “idarə heyəti” mənalarının yaranmasına şərait yaratmışdır. Hər iki halda
board – “stol” fiziki sayılır: 1) arxasında yemək yeyilən stol və 2) arxasında məşvərət edilən,
işgüzar məsələlər həll edilən, qərarlar çıxarılan stol. Amma board – “stol” sözü mebel əşyası
kimi fransız mənşəli table sözü ilə əvəz olunduğundan istifadədən çıxmış və yalnız məcazi
mənada işlənməyə başlamışdır. Bu, board – “pansion” və board – “şöbə” mənaları arasında
semantik əlaqənin itməsinə əsas verir. Bredli də bu fikirlə həmrəy idi: “The word “board” in
its specialized applications to a table, has acquired two very divergent “inclusive” senses,
and each of these has given rise to another sense from which the original notion has
disappeared” (10, s.187).
Bununla bərabər, onu da qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dili izahlı lüğətlərinin
tərtibatçıları Bredlinin və Blumfildin bu fikirləri ilə razılaşmırlar. Onlar “pansion, şöbə, lövhə
və bort” sözlərini bir sözün müxtəlif mənaları kimi verirlər (3;7;4 və s.).
Əlbəttə ki, nə danışanların dil qavrayışı, nə də etimoloji hissiyyatları ölçü va-hidi kimi
qəbul edilə bilməz. Bu, board sözünü çoxmənalı söz hesab edən alimlərin arqumentlərinə də
aiddir, belə ki onun etimologiyasına əsaslanmaq aydınlıq gətirmir, çünki o, çox dolaşıqdır.
Deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, isim board sözü, bədii şəkildə desək, elə bir
materialdır ki, ondan rəflər, döşəmə, stollar, nadir hallarda isə gəmilər düzəldirlər. Bu ümumi
məna ismin bütün leksik-semantik variantlarını əhatə edir. “Pansion” və “şöbə” məcazi mənaları üçün ümumiləşdirici söz “stol”dur (mebel növü kimi). Yəni stolun arxasında yeyirlər,
işgüzar söhbətlər aparırlar, qərarlar çıxarırlar. Beləliklə, iki invariant məna yaranır ki, onların
arasında yenə də məna əlaqəsi verilir. Deməli, omonimik münasibətlər yoxdur. Fel üçün birbirindən asılı olmayan üç invariant məna çıxartmaq lazımdır və bununla əlaqədar olaraq üç
omonimdən danışmaq mümkün olacaq.
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Ümumiyyətlə, sözlər mövcud olduqları uzun bir dövr ərzində müxtəlif dəyişmələrə
məruz qalırlar. Onlar çoxlu sayda mənalarla zənginləşirlər ki, bu mənalardan bəziləri köhnəlir
və arxaizmlər sırasına keçir və ya bəzən tamamilə yox olaraq cəmiyyətə xidmət etmirlər.
Məsələn, ingilis dilində frank sözünün inkişaf yolunu araşdırmaq üçün – bu adı daşıyan
qəbilənin tarixinə nəzər salmaq lazımdır. Hələ bizim eranın VI əsrində böyük və qüdrətli
franklar qəbiləsi (qərbi-german) Roma Qaliyasını işğal edir və orada böyük Frank dövləti
yaradır. Mötəbər tarixi sənədlərdə göstərilir ki, frank kəndlisi qədimdən azad olub.
Franklar ölkəsindən gəlmiş fransız işğalçıları olan – normanların hakimiyyəti dövründə
ingilis dilində “açıqürəkli, qəlbitəmiz, səmimi” mənalarında işlənən frank sifəti yarandı və o,
azad franklara məxsus olan keyfiyyətləri özündə cəmləşdirdi (18). İngiltərənin daha erkən
dövrlərində bu sözə rast gəlinməyib: qədim ingilis sözü franca “qədim nizə, ox” mənasını
verirdi (18). Bu sözün İngiltərədə sonrakı taleyi o zaman ingilis cəmiyyətində hakim təbəqəni
təşkil edən normanların həyatı ilə bağlıdır.
Frank sözü – feodalizmə xas olan və feodal sənaye münasibətərini əks etdirən müxtəlif
anlayışları çatdıran sabit söz birləşmələrində istifadə edilir. Məsələn, müəyyən gəlir üzrə
sərbəst sahibkarlıq frankferm adlanır (3). İcarəyə verilən mülk frankfee adlanır (3). O dövrdə
lord-manorun ən vacib hüquqi üstünlüyü o idi ki, mülkünün istənilən yerində qoyun ağılı
düzəldə bilərdi ki, bu da frankfold adlanırdı (3). Ölkənin bu və ya digər rayonunda azad,
maneəsiz ovçuluq hüququ frank-chase adlanır. Toy zamanı qızın atası və ya başqa qohumlar
tərəfindən verilmiş torpaq sahəsi saxlanılaraq sonrakı nəslə ötürülmək hüququ alırdısa, bu cür
toy – frank-marriage adlanırdı .
Frank sözünün mülkiyyətlə bağlı müxtəlif mənalarda işlədilməsi ilə bərabər, onun
başqa istiqamətdə də bir mənası inkişaf edib: frank feili – “franklaşdırmaq” (“poçt göndərişi”)
və həmçinin frank – “qeyd” (məktubun üzərində) və “məktub”. Hər iki söz “pulsuz, havayı”
mənasında işlənən frank sifətindən kök alıb, lakin bu məna köhnələrək istifadədən çıxıb.
Beləliklə, müasir ingilis dilində frank sözü bu mənaları bildirir: 1) frank (etnonim);
2) açıq, düz, səmimi; 3) franklaşdırılmış poçt göndərişi; 4) frank (pul vahidi).
İngilis dilində genetik cəhətdən əlaqəli omonimlərin müxtəlif əmələgəlmə yollarının
nəzərdən keçirilməsini yekunlaşdıraraq qeyd etməliyik ki, polisemik sözün ayrı-ayrı mənaları
arasındakı mübarizə nəticəsində bu mənalardan biri “arxa” plana sıxışdırıla bilər. Amma bu o
demək deyil ki, “köhnəlmiş” işarəli hər bir məna başqa bir məna ilə toqquşma nəticəsində
köhnəlmişdir. Menner qeyd etmişdir ki, “ilkin mənanın yox olması əşyanın yox olmasının
nəticəsi də ola bilər” (5, 60). Burada həmçinin sosial-tarixi faktorların, evfemizmin və s. kimi
üslubi ifadə vasitələrinin də rolu ola bilər. Rudskoqer qeyd edir ki, “mənalar arasında mübarizə gedərkən, mənanın itməsi vacib deyil” (6, 479). Bundan başqa, istifadədən çıxmış və
ya köhnəlmiş mənalar, zaman keçdikcə, hər hansı bir alim, yazıçı tərəfindən işlədilərək yenidən canlana və cəmiyyətin canlı lüğətinə daxil ola bilər.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir çox qeyri-aydın və ikimənalı olmayan polisemik
sözlər də var. Məsələn, head, foot, hand və s. kimi çoxmənalı somatizmlər dildə uzun illərdir
ki, mövcuddurlar və çoxlu sayda hərfi və məcazi xarakterli mənalara malikdirlər.
Omonimlərin yazılış qaydası da ingilis dilinin inkişaf tarixində ciddi evolyusiyaya
məruz qalmışdır. Xalqın əsas hissəsinin savadsız olduğu dövrdə həmahəng sözlərin müxtəlif
yazılışı onların qavranılmasında heç bir rol oynamırdı (məs.: straight və ya strait). Belə
güman etmək olar ki, azsavadlı insanlar üçün qrafika faktoru böyük bir əhəmiyyət daşımırdı.
Savadlı, xüsusilə də ali təhsilli insanların sayı artdıqca, cəmiyyətdə həmahəng sözlərin yazılış
qaydası daha ciddi məna kəsb etməyə başladı. Bu isə onların semantikasının yadda qalmasına
və bununla da ünsiyyət prosesinin ciddi şəkildə yüngülləşməsinə səbəb oldu.
Fərqli yazılışlı həmahəng sözlərin miqdarı çoxdur. Lüğətdəki sözlərin üçdə bir hissəsi
fərqli yazılışı olan omonimlərdən təşkil olunmuşdur (10). Əksər halda həmahənglik iki fərqli
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yazı qaydası ilə verilir, amma üç və daha çox qrafik müxtəlifliyə də rast gəlinir. Məsələn:
right – rite – wright – write, air – e`er – ere – eyre – heir və s.
İngilis orfoqrafiyasının mürəkkəbliyi yaxşı məlumdur, amma onun reforması bəzi hallarda fərqli yazılışlı omonim-sözlərin mənalarını anlamaqda çətinlik yarada bilər. Məsələn,
oral method sözü iki cür başa düşülə bilər: nitq vərdişlərinin (inkişaf) metodu və eşitmə vərdişlərinin (inkişaf) metodu. Hər iki metod xarici dil öyrənilməsi zamanı tədbiq edildiyi üçün,
ikimənalılıq üzə çıxır və bu ikimənalılıq ənənəvi yazılış qaydası vasitəsilə kənarlaşdırılır: the
oral method və the aural method. Məsələn, bu cür cümlə şifahi şəkildə işləndikdə anlaşılmazlıq yarada bilər: He [roud] from Iffley to Oxford. Çünki aydın deyil ki, o, İflidən Oksforda
qayıqla avar çəkərək gəlib, yoxsa avtomobillə. Rowed və rode sözlərinin yazılış qaydaları
nəticəsində bu anlaşılmazlıq aradan götürüldü.
Bütün bunlardan belə nəticə çaxartmaq olar ki, omonimik cütlüyün (qrupun) üzvlərinin
qrafik cəhətdən müxtəlifliyi – dil daşıyıcılarının şüurunda yadda saxlamağa, tanımağa və
deməli, diferensiasiyaya şərait yaradan faktordur.
Həmahəng sözlərin fərqli yazılış qaydaları bir çox halda qrammatik fərqlərlə bir-birinə
qarışır. Bu qrammatik fərqlər arasında ilk növbədə aşağıdakı omonimlərin müxtəlif nitq
hissələrinə aid edilməsini qeyd etmək lazımdır: sea – dəniz və see – görmək, weather – hava
və whether - əgər, hour – saat və our – bizim, new – yeni və knew – tanıyırdım, aloud – bərkdən və allowed – icazə verdi, one – bir və won – qalib gəldi, pact – pakt, müqavilə və packed
– qablaşdırdı və s. Bu omonimlərin diferensiasiyası onların fərqli sintaktik funksiyaları nəticəsində daha dəqiq həyata keçir.
Bəzi omonimlər eyni nitq hissəsinə aid edilirlər, amma onların arasındakı fərq tək və
cəm halı kateqoriyası üzrə (peace – sülh və piece – tikə, feat – şücaət və feet – ayaqlar, cruise
– gəmi ilə səyahət və crews – komandalar, heyətlər (gəmidə)) və yaxud başqa kateqoriyalar
üzrə bölünür: seam – tikmək və seem – gəlmək, dye – rəngləmək və die – ölmək və s.
Aydındır ki, eyni zamanda həm orfoqrafik, həm də qrammatik fərqlərə malik omonimlərin qavranılmasında heç bir çətinlik olmamalıdır.
Ümumiyyətlə, hər bir sözün, eləcə də omonim-sözün tarixi individualdır və hər hansı
bir mənanın istifadədən çıxmasının polisemiyayanın təsiri nəticəsində olub-olmaması və yaxud omonimlərdə orfoqrafik və ya qrammatik fərqlərin aşkar edilməsi və qavranılması yalnız
konkret etimoloji tədqiqatlar əsasında üzə çıxa bilər.
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А.У.Байрамлы
Этимологический анализ английских омонимов
Резюме
В статье рассматривается проблема этимологического анализа английских омонимов.
Говорят, что этимология помогает нам выяснить происхождение, образование и первостепе16
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нное значение слов. Изучение истории слова входит в область исследования этимологии. В нем
рассматривается: когда и как слово вошло в язык, как изменилась его первоначальная форма с
годами. Историческое развитие и фонетические изменения очень важны для этимологии.
Слово этимология происходит от греческого – etumologia, от «etumos», что означает
«истинное или реальное». Окончание «ology» предполагает «исследование / науку» чего-то.
Но омонимия – это одна из групп слов, которые имеют одно и то же правописание и одно
и то же произношение, но имеют разные значения. В результате, слова имеют различное
происхождение.
A.H.Bayramli
Etymological analysis of English Homonyms
Summary
The article deals with the problem of etymological analysis of English homonyms. It is said that
etymology helps us to find out the origin, formation and primary meaning of words. It is the concern
of etymology to study the history of a word. It examines when and how a word entereed the language,
how its original form changed over the years. The historical development and phonetic changes are
very important for etymology.
The word etymology derives from Greek - etumologia, from "etumos" which means "true or
real". The ending "ology" suggests the "study/science" of something.
But homonymy is one of a group of words that share the same spelling and the same
pronunciation, but have different meanings. As a result, words have different origin.
Rəyçi: filol.e.d., prof. Ə.H.Hacıyeva
Redaksiyaya daxil olub: 03.02.2018
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İNGİLİS DİLİNİN MİLLİ VARİANTLARINDAN YENİ ZELANDİYA
VƏ AVSTRALİYA İNGİLİSCƏSİNİN FƏRQLİ
TƏLƏFFÜZ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR
Açar sözlər: dialektlər, Yeni Zelandiya ingiliscəsi, Avstraliya ingiliscəsi, tələffüz
Ключевые слова: диалекты, Новозеландский английский, Австралийский английский, произношение
Key words: dialects, New Zealand English, Australian English, pronunciation

İnsanlar eyni qrammatik qaydaları və eyni lüğəti öyrənib, onları müxtəlif ləhcələrdə
tələffüz edə bilərlər. Məsələn, Britaniyada Skot, skauz, kokni nortumberlənd və s. dialektləri,
Amerika Birləşmiş Ştatlarında nyu york, texas dialektləri, Avstraliya və Yeni Zelandiya,
İrlandiya, hind dialektləri və s. mövcuddur. Bu dialektlərin hər birinin öz fərqli, fərdi
xüsusiyyətləri var. Bu fərqlər həm fonemlər sistemində, həm tələffüzdə, həm də tərcümədə
fərqli mənanın yaranmasında özünü göstərir. Bu ləhcə və dialektlər insanların sosial
vəziyyətindən, yaşadığı ərazidən, kənar təsirlərdən, bu ərazilərə köçən immiqrantların təsirindən və başqa faktorlardan birbaşa, yaxud dolayısı ilə asılıdır. Hətta standart normalarla
danışan təhsilli insanlar belə sosial həyatın, yaxud böyüdükləri rayonun ləhcəsinin təsiri
altında qalırlar. Bu təsir özünü az, yaxud çox dərəcədə göstərə bilər (1, s.4). Ləhcə sırf
tələffüz xüsusiyyətlərinə aid olan termindir. Dialekt isə dilin bütün xüsusiyyətlərinə aid olub,
qrammatik qaydaları və lüğəti standart qaydalardan fərqlənən tələffüz normasıdır (1, s.587).
Belə ki, dialekt dedikdə yalnız tələffüzcə bir-birindən fərqlənən sözlər deyil, həmçinin lüğəti
mənası, söz sırası, qrammatik qayda-qanunları ilə fərqlənən dil variantı nəzərdə tutulur.
Aksent, ləhcə isə yalnız fərqli tələffüz xüsusiyyətidir (2, s.3). Qeyd etdiyimiz kimi, ingilis
dilində çoxlu dialektlər mövcuddur. Bunun səbəbi Britaniya imperiyasının öz ərazisini
genişləndirməsi və ABŞ dövlətinin dünyada olan nüfuzunun artmasıdır. Dünyada ingilis
dilinin ən geniş yayılmış variantları britaniya və amerikan variantlarıdır. Dünya əhalisinin
ingilis dilini doğma dil kimi danışan 70%-i ABŞ-da yaşadığı üçün, tədricən məhz bu dialekt
(amerikan) dünyaya yayılaraq öz dominantlığını alır. Dünyada mövcud olan ingilis dilinin
bütün dialektləri language.az saytının verdiyi məlumatlara əsasən, belə sistemləşdirilmişdir:
İngiltərə dialektləri:
1.Kokni(Cockney)-Londonda ən qədim dialekt
2.Skauz-Liverpul əhalisinin dialekti
3.Cordi -Nortumberland dialekti
4.Şərqi İngiltərə dialekti
5.Birminqhəm (Brummy, Brummie)
6.Konval (Cornwall)
7.Kamberlənd (Cumberland)
8.Mərkəzi Kamberlənd (Central Cumberland)
9.Devonşir (Devonshire)
10.Şərqi Devonşir (East Devonshire)
11.Dorset (Dorset)
12.Darhəm (Darham)
13.Lankaşirdə Bolton (Bolton Lancashire)
14.Şimali Lankaşir (North Lancashire)
15.Lankaşirdə Rədklif (Radcliffe Lancashire)
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16.Nortumberlənd (Nortumberland)
17.Norfolk (Norfolk)
18.Taynsayd Nortumberlənd (Tyneside Nortumberland)
19.Somerset (Somerset)
20.Sasseks (Sussex)
21.Vestmorlənd (Westmorland)
22.Şimali Viltşir (North Wiltshire)
23.Təmiz Yorkşir (Craven Yorkshire)
24.Şeffild (Sheffield Yorkshire)
25.Qərbi Yorkşir (West Yorkshire)
Şotlandiya, Velz və İrlandiya dialektləri:
1.Şotlandiya düzü (lowland Scottish (bu dialekt hətta ayrıca dil kimi də götürülür))
2.Edinburq (Edinburgh) -Şotlandiya düzü dialektinin bir növüdür
3.Belfast (Belfast)
4.Cənubi Vels (South Wales)
5.Yola - orta əsrlərdə işlənən ölü dialekt
Avstraliya və Yeni Zelandiya dialektləri:
1.İngilis dilinin Avstraliya variantı
2.Yeni Zelandiyada danışılan ingilis dili
3.Bermud ingilis dialekti
4.Kanadada danışılan ingilis dili
Şimali Amerika dialektləri:
1.Amerika ingiliscəsi
2.Afro-amerika ingiliscəsi
3.Çikaqo
4.Standart Amerika dialekti
5.Şimalşərq dialektləri
6.Boston dialekti və s. Şimali Amerika dialektləri 48 sayda göstərilmişdir.
Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, müxtəlif ərazilərdə müxtəlif dialektlər mövcuddur. Bu
ləhcələr bir-birindən kəskin surətdə fərqlənməsələr də, müəyyən fonemlərin tələffüzündə,
müəyyən fonetik hadisələrdə və s. məqamlarda fərqli tələffüzə və fərqli tərcümə variantlarına
rast gəlinir. Bu dialektlərin içindəYeni Zelandiya ingiliscəsi və Avstraliya ingiliscəsi öz
xüsusiyyətləti ilə fərqlənir. Bunların fonem sistemindəki bəzi fərqləri müqayisə edək:
1. Samit fonemlərə nəzər saldıqda çox da nəzərə çarpmayan məqamlara rast gəlinir.
Belə ki, Britaniya ingilis variantında yuvaqarxası kakuminal /r/ səsi Yeni Zelandiya
dialektində titrək /r/ səsi ilə əvəz olunur (rolled).
2. Digər fərqli xüsusiyyətə /ŋ/ fonemi ilə başlayan sözlərin mövcudluğunda rast gəlirik.
Britaniya ingiliscəsində /ŋ/ fonemi ilə başlayan nə heca, nə də söz var. Məsələn: ngbandi
['ŋbændi:] niger-konqo dili; Ngata ['ŋα:ta] xüsusi ad. Bu sözlərin mənşəyinə nəzər saldıqda
qədim Maori tayfalarından miras qalan ümumi və xüsusi isimlərə rast gəlinir. Hətta müəyyən
qrup tayfa adları da vardır ki, onlar “ngau, ngao” və s. prefiksləri ilə başlayır. Bu prefikslər
yalnız Maori tayfalarına aid olan insanlara verilən adlarda müşahidə olunur. Qeyd etmək
lazımdır ki, /ŋ/ fonemi ilə başlayan sözlər Avstraliya variantında işlənmir. Avstraliya ingiliscəsində “ng” hərf birləşməsi ilə başlayan söz və ifadələr /ŋ/ fonemi ilə deyil, qarşısına
neytral /ə/ səsi artırılmış formada tələffüz edilir. Məsələn: Nguni \ənguni\ Cənubi Afrikada
tayfa; Ngorongoro /əŋ'gɔ:rəŋ'gɔ:roʊ/Tanzaniyada vulkan krateri. Sait fonemləri nəzərdən
keçirdikdə, həm monoftongların, həm də diftonqların müxtəlif mövqedə müxtəlif tələffüz
variantlarına rast gəlirik. Məsələn: 1. Britaniya ingiliscəsində təklikdə işlənə bilməyən \a\
fonemi (yalnız diftong kimi /au ai/) burada açıq, yaxud qapalı hecada işlənə bilir. Məsələn:
Rakaia /ra'kaia/ çay; Pekapeka /'pekapeka/ yarasa
19
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3. Sözün sonunda belə /a/ və /e/ fonemlərinin işlənməsi normativ dil qaydalarından
kənara çıxır. /e/ fonemi yalnız vurğulu qapalı hecada işlənə bildiyi halda, Yeni Zelandiya
variantında açıq hecada dayanır. Məsələn: Pleasure /'pleʒə/ məmnunluq (britaniya); Pohue
/'pɔ:hu/ bitki (yeni zelandiya); Potae /'pɔ:tae/ şlyapa. Pake /pake:/ plaş sözünə nəzər saldıqda
fonem sistemində mövcud olmayan uzun /e:/ foneminə rast gəlinir.
4. /o/ foneminin işlənməsinə diqqət yetirək: Britaniya variantında yalnız vurğulu qapalı
hecada gələn /o/, açıq hecada işlənən /o:/ fonemləri mövcuddur.Yeni Zelandiya dialektində bu
iki fonemdən başqa /o/ fonemi də işlənir: Bu /oi/ diftonqunun birinci elementinin fonetik simvoludur. Məsələn: Rangitoto /'raŋitɔtɔ/ dağlıq ərazi; Poroporo /'pɔrɔpɔrɔ/ kol-kos; Hot/'hɒt/ isti;
Short /ʃɔ:t/ qısa. Gənc dildaşıyıcıların tələffüzündə digər fərqli məqamlar müşahidə olunur: /ə/
fonemi /e/ ilə, /e/ fonemi isə /i/ ilə, /i/ isə /e/ ilə dəyişdirilir /5/. Məsələn: cat /kæt/ əvəzinə /ket/;
head /hed/ əvəzinə /hid/; yes /jes/ əvəzinə /jiis/; die /dai/ əvəzinə /dei/ kimi tələffüz olunur.
Bütün canlı dillərdə olduğu kimi, ingilis dilində də regional və sosial amillərin təsirindən yaranan müxtəlifliklər var. Bu fərqli tələffüz az yaxud çox sayda kütlə tərəfindən istifadə
olunur. Bundan başqa, hətta standart normalarla danışanlar belə regional və sosial fərqliliyi öz
nitqlərində saxlaya bilirlər. Bu sosial və tarixi bağlarla əlaqəlidir.
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Т.З.Джаббарлы
Национальные варианты британского английского языка:
об особенностях произношения новозеландского и австралийского английского
Резюме
Данная статъя посвящена различным английским диалектам и акцентам. Языки произносятся по-разному людьми в различных географических точках, различных социальных классов, различного возраста, различных степеней образования. Автор попытался проанализировать особенности произношения Новозеландского английского, Австралийского и Британского английского
(в произнешение ББС). В статъе также отражены различные значения одних и тех же слов.
T.Z.Jabbarly
National variants of British English. On pronunciation pecularities
of New Zeland and Australian English
Summary
This article deals with different English dialects and accents. Languages are pronounced
differently by people from different geographical places, from different social classes, of different
ages and different educational backgrounds. Author tried to analyze pronunciation pecularities of New
Zealand English, Australian English and British English (BBC pronunciation). Various meanings of
the same words also were taken into account in the given article.
Rəyçi: f.f.d., dos. K.A.Alırzayeva
Redaksiyaya daxil olub: 10.04.2018
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ÜMUMDÜNYA VAHİD DİLİ HAQQINDA FİKİRLƏR
Açar sözlər: dil, vahid dil, ünsiyyət vasitəsi, cəmiyyət, süni dil
Ключевые слова: язык, единый язык, средства коммуникации, общество, искусственный язык
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Məlumdur ki, cəmiyyətə xidmət edən hər hansı bir hadisə ictimai hadisə adlanır. Bu cəhətdən bütün ictimai hadisələr bir-birinə oxşayır. Lakin ictimai hadisələrin cəmiyyətə xidmətetmə sahələri başqa-başqadır. Doğrudan da, əgər ictimai hadisə olan bazis cəmiyyətə iqtisadi,
hüquqi, estetik cəhətdən xidmət edirsə, dil cəmiyyət üzvlərinin bütün fəaliyyət sahələrində onlara bərabər ünsiyyət vasitəsi kimi xidmət göstərir. İnsanlar dil vasitəsilə öz hiss, həyəcanlarını, istək və arzularını bir-birinə söyləyir və bir-birini başa düşməyə nail olurlar. Bunun səbəbi
aydındır, çünki dil cəmiyyətlə bağlıdır, cəmiyyətdən xaricdə dil yoxdur, insan cəmiyyəti dilsiz
yaşaya bilməz. Cəmiyyət həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki, orada dildən istifadə edilməsin.
Əgər dil olmasaydı, insanlar nəinki müasir inkişaf mərhələsinə çata bilməzdilər, habelə kollektiv şəkildə də birləşə bilməzdilər. Yəni dil-ünsiyyət olmasa, insanlar özləri nə fərdi, nə cəmiyyət üzvü ola bilərdi.
Dil ünsiyyət vasitəsi olmaqla, ikitərəfli bir prosesdir. Dil həm danışan, həm də dinləyən
üçün aydın olmalıdır. Əgər belə olmazsa, o ünsiyyət vasitəsi olmaq vəzifəsini itirər, dil
olmaqdan çıxar. Deməli, dilin dil olması üçün onun yaşaması, mövcud olması və bütün bunları təmin edən elementlərin olması vacib şərtdir.
Bir şəxs başqa dildə danışanları başa düşmədikdə təəssüf hissi keçirir. Bu hiss onda
həmin dili bilmək meyli oyadır. Bəzi hallarda dil bilmək ideyaya çevrilir. Böyük bir məclisdə
hamının bir-birini tərcüməsiz başa düşməsi necə arzu olunur?
Odur ki, çox vaxt bu məsələ ilə əlaqədar olanlar elə bir dil haqqında düşünürlər ki,
hamını yaxınlaşdıra bilsin. Ümumdünya vahid dili haqqında ideya hələ XVII əsrin görkəmli
alimlərindən R.Dekart, İ.Nyuton, Leybnis və başqaları tərəfindən irəli sürülmüşdür. Bu
məsələ bizim əsrin 30-cu illərində daha aktuallıq kəsb etmişdi.
XX əsrin 40-cı illərində ittifaq dilçiliyində müxtəlif sistemli dillərdə hansı ümumi
kateqoriyaların olduğu məsələsi qaldırılmışdır. Bununla əlaqədar olaraq 1945-ci ildə akademik İ.İ.Meşaninov dildə ümumilik ideyası ilə bağlı mülahizə irəli sürmüşdür.
Bu illərdə (XX əsrin ikinci yarısında) dil məsələləri sahəsində elmi-tədqiqatlar, əsasən,
Trubetskoyun elmi fəaliyyətinin təsiri ilə bağlı olmuşdur. Onun əsərləri problemin inkişafı
üçün əsas istiqamət olmuşdur.
1958-ci ildə Osloda dilçilərin VIII qurultayı olmuşdur. Burada vahid dil problemi gündəlikdəki vacib məsələlərdən biri idi. Roman Yakobson problemin vacib məsələlərini şərh etmişdir.
Bu məsələ ilə bağlı yeni dil layihəsi hazırlanmışdır. Prof. E.A.Bokarevinin hesablamalarına görə təkcə keçmiş Sovet ittifaqında 200-dən artıq beynəlxalq – ümumi dil layihəsi hazırlanmışdır. Aydındır ki, hər bir alim beynəlxalq ümumi dil yaradıcısı kimi tarixə daxil olmaq istəyir. Beynəlxalq ümumi dil layihələri içərisində doktor Lyudovik Lazar Markoviç Zamenqofun “Esperanto” layihəsi xüsusi yer tutur. O, 1911-ci ildə Londonda çağırılmış Beynəlxalq Millətlər Konqresində “tayfalar və beynəlmiləl dil” adlı məruzəsində, 1912-ci ildə Madriddə keçirilən konqresdə “Homaronizm haqqında dil deklarasiya” adlı məruzəsində inandır21
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mağa çalışırdı ki, iqtisadi amillər yox, məhz “dil şovinizmi insanlar arasındakı ədavətin əsas
səbəbidir”. Burada o göstərirdi ki, adamlar arasında tayfa və milli ayrılıq o vaxt yox olacaq ki,
bütün insanlar bir dildə danışsınlar. O göstərirdi ki, partiyalar, siniflər arasındakı iqtisadi,
siyasi və ictimai konfliktləri labüd hesab edir və bunun səbəbini çoxdillilikdə görürdü.
L.M.Zamenqofun ideyası onun ölümündən (1917) sonra da özünə tərəfdar tapırdı. 1959cu ildə onun anadan olmasının 100 illiyini dünya miqyasında keçirmək üçün çox nüfuzlu bir
komissiya yaradılmışdır. YUNESKO səviyyəsində keçirilən yubileydə esperantistlər öz
sələflərinin “böyüklüyü” və “dühası” haqqında çox danışıb yazmışdılar.
Yer üzünün bütün alimləri gələcək ümumbəşər, ümumdünya, beynəlxalq dilin necə yaranacağı barədə müxtəlif fikirlər, fərziyyələr irəli sürmüşdülər. Bu alimlərin əksəriyyətinin fikri
ondan ibarətdir ki, ümumbəşər dili tədricən yaranmalıdır. Əvvəlcə ikinci – köməkçi səviyyədə.
Sonra birinci, sonra isə yeganə dil olacaq. Bu o deməkdir ki, süni ümumbəşər dili tədricən
yarana bilər. Əvvəlcə xalqlar onu öz ana dilindən əlavə öyrənəcəklər, sonra ana dilindən imtina
etmək yolu ilə həmin dilə gələcəklər və nəhayət həmin süni dil dünyanın yeganə dili olacaq.
Belə ki, hər bir xalq iddia edir ki, gələcəkdə onun dili ümumbəşər dil olacaq. Bu dilin
hər halda ingilis, rus və ya Çin dili ola biləcəyini də iddia edənlər vardır.
A.T.Baziyev və M.İ.İsayev “Язык и нация” adlı əsərlərində yazırlar: “Dillərin taleyi
tamamilə onları daşıyan xalqların taleyindən asılıdır. Dillərin perspektiv inkişafını yalnız
onları daşıyan millət və xalqların ictimai inkişafı fonunda başa düşmək olar” (3, 42).
Buradan da aydın olur ki, gələcəkdə rus dili beynəlmiləl dil ola bilər. A. A. Reformatski
sosializmin inkişafını həddindən artıq şişirdərək, o vaxtkı gurultulu həyat tərzini nəzərə alaraq
yazırdı: “Əsl beynəlxalq dil tarixən real milli dillərin bazasında yarana bilər ki, bu da bütün
dünyada sosializmin qələbəsi və yeni tipli millətin yaranması ilə əlaqədardır”. Sosializm və
kommunizmin bütün dünyada qələbəsinə inanan Reformatski inanırdı ki, gələcəkdə
“insanların yeni tarixi birliyi” – “sovet xalqı” yarandıqdan sonra hamı rus dilində danışacaq.
Çox güman ki, ümumdünya dili rus dili olacaqdır. Belə alimlərin fikirlərini tarix təsdiq
etmədi. Əlbəttə yeni yaranmış cəmiyyətdə, hər hansı hakim dil digər dillərə öz təsirini göstərə
bilər, onun inkişafını ləngidə bilər, ancaq onu tam sıradan çıxara bilməz (6, 77).
Millətçi şovinist alimlərdən V.Q.Kostomarov rus dilinin gələcəyinə çox böyük ümid
bəsləyərək yazırdı: “İstisna deyil ki, nə vaxtsa insanlar özlərinə daha mükəmməl bir süni dil
yaradacaqlar və xüsusi təəssüf ahı çəkməkdən və təbii dillərindən imtina edəcək və onları
tamamilə ya da hissələrlə insanlığın inkişaf tarixi muzeyinə verəcəklər” (5, 29).
Ümumdünya dilini süni yaradılma dil kimi təsəvvür edənlər daha çoxdur. Onlar belə
hesab edirlər ki, hər bir xalq ana dili ilə yanaşı, süni dili də öyrənə bilər və xalqların çoxdillilikdən təkdilliliyə doğru keçməsi kimi bir mərhələ gələcək, nəhayət, xalqlar tarixən formalaşmış dillərdən imtina edərək vahid bir dildə danışacaqlar.
Gələcəkdə hər hansı bir dilin ümumdünya dili kimi qəbul edilməsi çox çətin problemdir.
Kommunizm yeni dil layihəsi hazırlamışdır. Hələ indiki fanatiklər belə hesab edirlər ki,
gələcəkdə bu bayraq bütün dünyada dalğalanacaq və yer kürəsinin baş tərəfində sancılacaqdır.
Onda dünya xalqlarının min illərlə yaratdıqları mədəni irs necə olacaq? Dünya xalqları buna
heç vaxt yol verməyəcəklər. Çünki azərbaycanlı Füzulidən, rus Puşkindən, ingilis Şekspirdən,
fars Sədidən və s. əl çəkərmi? Onları “heç bir təəssüf ahı çəkmədən” arxivə verərmi? Hər bir
xalq ana dili ilə başqasından seçilir. Xalqın ən böyük sərvəti ana dilidir. Nə qədər ki, insanlıq
mövcuddur, xalqlar öz ana dilindən imtina etməyəcəklər. Çünki onun dünyagörüşü ana dilində əks olunur. Əgər xalq başqa dili qəbul edirsə, deməli həmin dilin təfəkkür tərzini qəbul
edir. Bu isə xalqın öz adı ilə yaşamaqdan qalması deməkdir. Süni dil (əgər yaransa) isə əlavə
ünsiyyət vasitəsi kimi öyrənilə bilər.
İnsanlar dildən biri-biriləri ilə ünsiyyət yaratmaq üçün istifadə edirlər. Hər bir xalqın
özünəməxsus dili var. Lakin elə xalqlar da var ki, öz dilləri yoxdur və başqa ölkənin dilindən
istifadə edirlər. Bu dövlətlərin dili ölüb, xalqı isə yaşayır.
22

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

3 / 2018

Ümumiyyətlə, “dil” üç hərfdən ibarət olan sözdür. Birinci hərf mənəviyyat adlı daxili
dünyadır, ikinci hərf içimizdən xaricdəki dünya, üçüncü hərf isə bu iki dünya arasında olan
körpüdür.
Dil haqqında görkəmli rus yazıçısı Konstantin Uşinski yazırdı: “Bir millətin, xalqın
varını, dövlətini əlindən alsan, o millət ölməz, yaşayar. Ancaq ana dilini əlindən alsan, həmin
millət məhv olar, ondan əsər-əlamət qalmaz”.
Xalq şairi Səməd Vurğun hələ 1939-cu ildə ana dilini xalqın namusu, tarixi, vicdanı
adlandırırdı. Dili yaşadan, inkişaf etdirən onun mənsub olduğu xalqdır. Dil ürəyin güzgüsü,
insan kamilliyinin açarıdır.
Hər xalqın öz dili var. Dövlət dilimiz olan Azərbaycan dili zaman-zaman inkişaf edib,
zənginləşən dillərdən biridir. XVIII (18-ci) əsrdə Qafqaza gələn A.Düma öz qeydlərində
yazırdı: “Avropada fransız dili necə əhəmiyyətə malikdirsə, Qafqazda da Azərbaycan dili o
cür əhəmiyyətə malikdir” (8).
Qeyd etdiyimiz kimi vahid dil uğrunda mübarizə imperiyalarda daha geniş yayılır.
Başqa xalqları əzmək, dilini məhv etmək, öz iradəsindən döndərmək siyasəti dili sıxışdırmaq
sahəsində cinayətkarlıq və genosidlə müşaiyət olunur. Keçmiş sovetlər birliyi, indi İran və
Rusiya dövlətləri buna bariz nümunədir. Zorla başqa xalqların dillərinin məhvi, üstünlüyü öz
dilinə vermək bu gün qonşu ölkələrdə dövlət siyasətidir. Burada din birliyi də mühüm rol
oynayır. Ayrı-ayrı ölkələrdə aparılan bu siyasət artıq qloballaşma dövründə vahid beynəlxalq
dil ideyası qarşısında acizdir.
İlk dəfə olaraq bəşər tarixində süni dili ortaya atan və bununla bağlı bütün məsələlərə
aydınlıq gətirən L.Kutura və L.Lo olmuşlar. Onlar burada aposteriorikdən tutmuş qarışıq dilə
qədər 38 sistem nümayiş etdirirlər. Qeyd etdiyimiz kimi, onlar hətta vahid köməkçi beynəlxalq dil məsələlərini həll etmək üçün dünya elmi akademiyaları ittifaqını cəlb etmək məqsədilə xüsusi bir qurum təsis etmişdilər (2, 43). Çünki onlar təbii dillərin və ya latın dili kimi
ölü, ancaq neytral dilin qəbul edilməsilə məsələnin həllini utopiya hesab edirdilər. Latın dili
çoxsaylı sinonimləri, qarma-qarışıq şəkilçiləri, feldən çətin fərqlənən isimləri, sintaksisindəki
çoxsaylı uyğunsuzluqlar buna imkan vermir. Deməli, apriorik yol, yəni fikri ifadə etmək üçün
xüsusi işarələrin sadələşmiş və rasional forması təbii ünsiyyət vasitələrini əvəz edə bilməz.
Ancaq təbii dil modelinə söykənən, bu dildəki kimi hamının işlədə biləcəyi lüğətin yaradılması, yəni aposteriorik dilin icad edilməsi, başqa sözlə mövcud təbii dillərin müqayisəsi və
müvazinətli sintezindən doğan bir dilə böyük ehtiyacın olmasını hamı qəbul edərdi (4, 323).
Qeyd etdiyimiz kimi, dil insan davranışının ayrılmaz bir hissəsidir. O, insanlar arasında
qarşılıqlı ünsiyyətin əsas vasitəsidir. Danışan şəxslər dildən ona görə istifadə edirlər ki, öz düşüncələrini, hisslərini, niyyətlərini digər dili danışanlara, digər dili danışanlar isə başqalarına
çatdırsınlar. Dil müşahidələri dinamik və qarşılıqlı yolla bir prosess halında birləşdirir. Biz
insanları, onların nə dedikləri və necə dedikləri əsasında öyrənirik.
Dil insanların danışması vasitəsilə zənginləşir. Çünki müəyyən modellər insanlar arasında bölüşdürülür və onlar cəmiyyətin üzvləri tərəfindən təbii, məntiqi, lazımlı və hüquqi bir sənəd kimi qəbul edilir. Onlar artıq davranışın bazasına çevrildikdən sonra sadəcə olaraq kultural cəhətdən uydurulmuş bir şey deyil, həyatın təbii qanunu hesab edilir.
İnsanlar müəyyən bir mədəniyyət daxilində öz dünyaları haqqında müəyyən uydurmalara şərik olsalar da, demək olmaz ki, onlar həmcins qruplardır. İnsanlar gender, yaş və cəmiyyətdəki statuslarına görə bir-birindən fərqlənirlər. Buna əlavə olaraq sinfi, irqi və etnik
fərqlər ən müasir millətlərdə də fərqləndirici seqmentlər kimi istifadə edilir (1, s.10).
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Mнения о всемирном едином языке
Резюме
Статья посвящена всемирному единому языку. Здесь приводятся цитаты мировых
лингвистов о языке. Отмечается, что борьба за единый язык более распространяется в империях. И цель состоит в том, чтобы раздавить другие народы, уничтожить их язык, отвратить
их от своей воли и доминировать свой язык. Но все это сопровождается преступностью и геноцидом.
K.Jafarova
Opinions About the Worldwide Common Language
Summary
The article is about the worldwide common language. Here are stated quotes of world linguists
about the language. It is noted that the struggle for common language is more widespread in empires.
And the goal is to crush other nations, to destroy their language, to turn them away from their own will
and to dominate their own languages. But all this is accompanied by crime and genocide.
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İNGİLİS DİLİNDƏ ZƏİF VƏ QÜVVƏTLİ HECALARIN
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Araşdırmalar göstərir ki, ingilis dilində zəif və qüvvətli hecaya və onların fonetik
simvollarına dair müxtəlif yanaşmalar vardır. Belə ki, post-sovet germanistlərinin zəif və
qüvvətli hecaların formalaşmasına və onların simvollarına dair yanaşmaları ilə müasir ingilis
dili fonetistlərinin fonetik simvolları arasında fərqlər özünü göstərir (10, s. 113).
Biz bu məqalədə əsasən, zəif və qüvvətli hecalara dair yanaşmalarda və fonetik
simvollarda D.Counsun tələffüz lüğətinin 17-ci nəşrini əsas tutaraq, zəif və qüvvətli hecaların
fonetik xüsusiyyətlərini və simvollarını araşdırmağa cəhd göstərmişik. Bu, həm leksikoloji
lüğətlərdə, həm də dərslik və dərs vəsaitlərində özünü göstərir.
İngilis dilində hecaların ən çox rast gəlinən əlamatlərindən biri onların güclü və zəif
olmasıdır. Bu, bir çox başqa dillərdə də həqiqətdir, lakin zəif hecaların necə tələffüz
olunduğunu və ingilis dilində necə baş verdiyini öyrənmək vacibdir (8, səh 64). Məsələn, biz
hecaların zəif və güclü olduğunu göstərmək üçün vurğunun nə qədər vacib olmağına az sonra
baxacağıq. Bu fəsildə biz zəif hecaların ümumi xarakterinə baxırıq. Güclü və zəif dedikdə
nəyi nəzərdə tuturuq? (1, s. 81).
Əvvəlcə, bu termini hecaların fonetik xüsusiyyətlərinə istinad etmək üçün necə istifadə
etdiyimizə baxa bilərik. Biz zəif hecaları güclü hecalarla müqayisə edərkən, saitlərin zəif hecalarda qısa, daha az intensivliyə malik olduğunu görürük. Məsələn, father | 'fα:ðə | sözündə zəif
olan ikinci sait birincidən qısadır, daha az səslənir və güclü hecada işlənə bilmir (11, s. 129).
bottle | bɒtL | sözündə ikinci zəif hecada sait yoxdur, heca bütövlükdə yalnız samitdən
ibarətdir. Biz bunu hecayaradan samit adlandırırıq (11, s. 130). Güclü və zəif hecaları
xarakterizə etməyin digər yolları da vardır. Biz onları vurğuya görə qismən təsvir edə bilərik
(məsələn, güclü hecalar vurğulu, zəif hecalar isə vurğusuzdur). Deyilən fikri əsaslandırmaq
üçün vurğunu etmək lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, istənilən güclü hecanın tərkibində bir
sait səs olmalıdır (ə, i, u istisna olunmaqla). Söz daxilində biz zəif hecalarda kodasız işlənən
hecaları görə bilərik. Məsələn, bu sözlərin hər birindəki ikinci hecaya baxaq.
1) photograph | 'fəʊtəɡrα:f|
2) radio | 'reɪdiəʊ|
3) influence | ın'flʊəns |
Bundan başqa, onu söyləmək olar ki, | ɪ | səsi güclü hecada kodasız işlənə bilər, bu
şərtlə ki, ondan sonra gələn heca samitlə başlasın (1, s. 82).
4) architect | 'α:kɪtekt |
| ə | “schwa” saiti - ingilis dilində ən çox rast gəlinən saitdir və zəif hecalarla əlaqələnir.
Keyfiyyətcə, o, orta-sıradır (belə ki, yarım ön və arxa saitləri arasındadır ). O, ümumiyyətlə,
qeyri-gərgin və güclü enerji ilə artikulyasiya olunmayan sait kimi təsvir olunur. Əlbəttə ki, bu
25

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

3 / 2018

saitin keyfiyyəti həmişə eyni deyil, o, müxtəlif allafonlar şəklində çıxış edə bilir. Zəif hecaların çoxunda | ə | səsi olsa da, hamısında yoxdur. İngilis dilini öyrənənlər | ə | səsinin harada
tələffüz olub-olmadığını bilməlidirlər. Bunları edərkən tez-tez ənənəvi fonem nəzəriyyəsinin
müvafiq olmadığını qəbul edən məlumatlardan – yazı qaydalarından istifadə etməliyik. Belə
bir sual yaranır: Əgər danışan zəif hecanı güclü heca kimi tələffüz edərsə, bu zaman ingilis
dilinin ümumi yazı qaydalarına görə, necə səslənər? Aşagıdakı nümunələrə baxaq:
1)“a” ilə yazılanlar; güclü tələffüz zamanı | æ | kimi tələffüz olunur.
attend | ə'tend | - zəif hecada
barracks | 'bærəks | - güclü hecada
2) “o” ilə yazılanlar; güclü tələffüz zamanı ɒ və ya əʊ olur.
tomorrow | tə'mɒrəʊ | -güclü
potato | pə'teɪtəʊ |- zəif
3) “or” ilə yazılanlar; güclü tələffüz zamanı | ɔ:| kimi oxunur.
forget | fə'get | -zəif
ambassador | 'æmbəsədə | - zəif
north | nɔ:θ | - güclü
4) “e” ilə yazılanlar; güclü tələffüz zamanı | e | kimi oxunur.
settlement | 'setLmənt | - güclü
postmen |' pəʊstmen |- zəif
5) “ough” ilə yazılanlar; (bu hərf birləşməsinin bir neçə tələffüzü var).
thorough |' θʌrə |
borough | 'bʌrə |
Digər iki sait ümumi olaraq, zəif hecalarda, biri qapalı ön sıra (ümumiyyətlə i: və ɪ
saitlərində) və digəri qapalı arxa sıra dodaqlanan (ümumiyyətlə u: və ʊ saitlərində) tapılır. (1,
s. 83). Güclü hecalarda i: ilə ɪ saitini, u ilə ʊ saitini ayırmaq nisbətən asandır, lakin zəif
hecalarda fərq elə də aydın deyil.
Hansı səsin birinin “beat” (çalmaq) və ya “bit” (bir az) sözlərini eşitmək kifayət qədər
asan olsa da, “easy” (asan) və ya “busy” (məşğul) kimi sözlərin ikinci hecasında bunu
müəyyənləşdirmək daha çətindir. İngilis aksentlərində (məsələn, Vels aksenti) “easy” sözündə
ikinci heca ən çox birinci hecadakı | i: | kimi tələffüz olunur, lakin digər aksentlərdə (Nyu
York aksentində) “busy” sözündə birinci hecada | ɪ | kimi səslənir.
Hal-hazırda, BBC tələffüzü, o qədər də aydın deyil. Qapalı arxa dodaqlanan samitlərin
tələffüzündə qeyri-müəyyənlik var. Əgər biz “good to eat” (yemək üçün yaxşıdır) və “food to
eat” (yemək üçün ərzaq) sözlərinə baxsaq, bu zaman “to” sözünü “good” sözündə | ʊ | kimi,
“food” sözündə | u: | kimi deməliyik. Bəs “I want to ?” cümləsində “to” sözündə necə olur?
Ümumi xüsusiyyətlərdən biri budur ki, sual cümlələrində | i: | və ya | u: | işlənir, bir şərtlə ki,
onlardan əvvəl gələn başqa bir sait olsun, samit və pauza daha az halda işlənsin.
Bir və ya iki nümunə müstəsna olunmaqla, kontekstlərdə | i: | və | ɪ |, | u: | və | ʊ | arasındakı fonemik kontrastın olmağı, həqiqətən də mümkün deyil. Şübhəsiz ki, güclü heca daxilində olan iki fərq, BBC tələffüzünün zəif hecalarında təsirsiz hala gətirilir. Biz “easy” və
“busy” sözlərini necə tələffüz etməliyik? Biz qapalı arxa sıra dodaqlanmayan saiti nümunə kimi
göstərməliyik, çünki bu daha sadədir. Fonem simvollarını işlətməyin imkanları aşağıdakılardır:
“easy” “busy”
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1) 'i:zi: ' bɪzɪ
Aparılan sorğulardan BBC aksenti ilə danışanların çox az qisminin hər iki
transkripsiyadan istifadə etdikləri məlum olur. Bu problemin mümkün həlli yolu var, lakin bu
standart fonem nəzəriyyəsinə ziddir. Biz bu zəif saiti | i | kimi “beat” sözündə uzatma işarəsi
qoymamaqla, simvolizə edə bilərik (1, s. 84).
'i:zi 'bɪzi
| i | saiti “beat” sözündə |i: |, nə də “bit” sözündə ki | ɪ | deyil və və onlara zidd də deyil.
Biz buna uyğun | u | saitini də deyə bilərik, nə “shoe” sözündəki | u: |, nə də “book” sözündəki
| ʊ| saiti deyil, lakin hər iki saitin əlamətini daşıyan qısa sait kimi çıxış edir. Əgər biz |i: | və |
u | saitlərini transkripsiyada | i: ɪ | və ya | u: ʊ | kimi istifadə etsək, bu, ənənəvi mənada
fonemik transkripsiyadan çox da uzaq olmayacaq. Gəlin, bu saitlərin haradan tapıldığına
baxaq. Əvvəlcə, qapalı ön sıra dodaqlanmayan saitlərdən başlayaq. | i | saitinin necə
yaranmağına baxaq.
1) Sözün sonunda “y” və ya “ey” ilə yazılan sözlərdə (bir və daha çox samitlərdə);
“happy” | 'hæpi |, “valley” | 'væLi | və morfem sonluqlu sözlər saitlə başlayan şəkilçi
(suffix) qəbul etdikdə, məsələn:
“happier” | 'hæpiə |
“easiest” | 'i:ziəst |
2) “re”, “pre”, “ de” ön şəkilçilərindən (prefix) əvvəl vurğusuz sait gələrsə; məsələn :
“react” | ri'ækt |
“preoccupied” | pri'ɒkjəpaɪd |
deactivate | di'æktiveɪt |
3) “iate”, “ ious” kimi tələffüz olunan iki hecalı saitlər;
məsələn: “appreciate” | əpri:'∫ieɪt |
“hilarious” | hɪ'Leəriəs |
Digər hallarda hecların tərkibində qısa, qapalı, ön sıra, dodaqlanmayan sait olarsa, biz | ɪ |
fonemini bu sözlərdə müəyyənləşdirə bilərik (3, s. 180-181).
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П.М.Джафарова
Фонетические особенности слабых и сильных слогов в английском языке
Резюме
Данная статья посвящена фонетическим особенностям сильных и слабых слогов. В статье
отмечается, что слог является важным элементом произношения.
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В статье сделана попытка изучить особенности сильных и слабых слогов и особенности
гласных фонем в слогах. Также изучаются особенности гласных в составе слогов. Слабые и
сильные слоги также сравниваются.
P.M.Jafarova
Phonetically characteristics on strong and weak syllables
Summary
This article deals with phonetically characteristics of strong and weak syllables. It denotes
syllable as the important element of the pronunciation. In the article an attempt is made to study the
peculiarities of the strong and weak syllables. Besides, the peculiarities of vowels in the syllables.
Here strong syllable are compared with weak syllable.
Rəyçi: filol.f.d., dos. K.A.Alırzayeva
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S.R.ƏZİZOVA
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası
(Bakı şəh., Ş.Bədəlbəyli küç., 98)

İNGİLİS ƏLİFBASININ YARANMA VƏ İNKİŞAF TARİXİ
Açar sözlər: Hind-Avropa dili, German dilləri, İngilis dili, latın əlifbası, dialekt
Ключевые слова: Индоевропейский язык, Немецкие языки, Английский язык, латинский алфавит,
диалект
Key words: Indo-European language, German languages, English language, latin alphabet, dialect

Məlum olduğu kimi, dilçilikdə dünya dilləri iki cür təsnif edilir: Mənşəyinə görə
(genealoji təsnifat) və qrammatik quruluşuna görə (tipoloji təsnifat). Genealoji təsnifata
əsasən, dünya dilləri dil ailələrinə bölünür ki, onların da içərisində Hind-Avropa dil ailəsi öz
böyüklüyü etibarilə xüsusi yer tutur. Hind-Avropa dil ailəsi öz növbəsində isə dil qruplarına
bölünür. Bu dil qruplarından birini German, yaxud Tevtonik adlanan dil qrupu təşkil edir.
Müasir dövrdə german dillərində aşağıdakı ölkələrdə danışılır.
Dillər
Alman

Ölkələr
Almaniya, Avstriya, İsveçrə, Lixtenşteyn, Belçika, Lüksemburq

İngilis

Böyük Britaniya, ABŞ, Hindistan, Avstraliya, Kanada, İrlandiya,
Yeni Zelandiya, Liberiya, Malta, CAR, Filippin

Holland
Danimarka
Norveç
İsveç
İsland
İdiş
(yəhudi)
Afrika

Niderland
Danimarka, Belçika, Farer adaları
Norveç
İsveç
İslandiya
Müxtəlif ölkələr
CAR, Namibiya, Cənubi Afrikanın digər ölkələri

Yuxarıda adları çəkilən german dillərinin bir qismi artıq milli dil kimi formalaşmış,
digərləri isə hələ də yerli dialektlər kimi işlənir.
Tədqiqatlar german tayfalarının kiçik bir ərazidə yaşadıqlarını və dialektlərinin birbirinə çox yaxın olmasını söyləməyə əsas verir. Odur ki, dilçilikdə o dövr german dialektləri
qrupu “Ümumi German” (Common Germanic), yaxud “Primitiv german” (Primitive
Germanic) dilləri adlanır.
“Ümumi german” dövrü təxminən eramızın başlanğıcına kimi davam etmişdir. Lakin
german tayfalarının getdikcə qonşu ərazilərə yayılması, müxtəlif tayfalarla çarpazlaşması,
əlaqəsi və sair amillər nəticəsində german dialektləri yeni spesifik xüsusiyyətlər kəsb etməyə,
beləliklə, eramızın başlanğıcına yaxın artıq “Ümumi german” dialektləri arasındakı fərq
artmağa başladı. Eramızın II-V əsrlərində qədim germanların yeni ərazilərə köçməsi prosesi
çox gücləndi ki, bu da onların dillərinin bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə inkişaf etməsinə
səbəb oldu. Beləliklə, “Ümumi german” dilləri “Qədim german dialektləri, yaxud qədim
german dilləri” ilə əvəz olundu. Əgər “Ümumi german” dövründə dialektlər bir-birinə çox yaxın idisə, “qədim german” dövründə onlar arasındakı fərq artdı. Sonralar həmin dialektlərdən
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müasir german dilləri təşəkkül tapdı. German tayfalarının digər hind-Avropa tayfalarından
ayrıldığı erkən dövrdə 2 böyük qrup mövcud olmuşdur:
1. Şimal yarımqrupu. Bu dialektdə Skandinaviyada yaşayan german tayfaları danışmışlar.
2. Cənub yarımqrupu. Bu dialektdə Yutlandiya və Baltik dənizinin cənubunda yaşayan
germanlar danışmışlar.
Eramızın başlanğıcına yaxın Skandinaviyada yerləşmiş Tevton tayfalarının bir qismi
cənuba, yəni Şimali Almaniyaya köçüb gəldi. Orada onlar german dillərinin şərq yarımqrupunu təşkil etdilər.
Beləliklə, bütün german dilləri, 3 yarımqrupa bölündü:
1. Şərq yarımqrupu, 2. Qərb yarımqrupu, 3. Şimal yarımqrupu.
1. Şərqi german dillərinin yarımqrupuna Qot, Burqund və Vandal dilləri daxildir.
2. Qərb yarımqrupunu təmsil edən german tayfaları eramızın başlanğıcına qədər Oder
və Elba çayları arasındakı ərazidə yaşamışlar.
3. Şimal, yaxud Skandinav yarımqrupu german dillərinin bu yarımqrupunu təmsil edən
ölkələr, əsasən, Skandinav yarımadasında yerləşir. Bu qrupa daxil olan dillərin özləri də şərqi
və qərbi Skandinav dilləri olmaq üzrə 2 yarımqrupa bölünür.
I) Şərqi skandinav yarımqrupuna Şved və Danimarka dilləri daxildir. Şved dilində,
əsasən, İsveçdə, Danimarka dilində isə Danimarkada danışılır.
II) Qərbi skandinav yarımqrupunu isə Norveç, İsland və Farer dilləri təşkil edir. Norveç
dilində Norveçdə, İsland dilində İslandiyada və Farer dilində isə Farer adalarında (Şotlandiyanın şimalında ada) danışırlar.
Skandinav, yaxud Qədim Şimal (Old Norse) qrupunun müxtəlif dialektlərə və ya dialekt
qruplarına bölünməsi təxminən eramızın IX əsrindən başlayır. “Vikinqlər əsri” adlanan bu
dövrdə skandinavlılar Fransaya, Britaniyaya hücum edərək, oranın şimal hissəsini zəbt etdilər.
Skandinavlar Şimal dənizi adalarında məskən salaraq İslandiyanı, Qrenlandiyanı zəbt edərək,
oradan da Şimali Amerikaya hərəkət etdilər. Beləliklə, IX əsrdən başlayaraq Skandinav
dialektləri arasındakı fərq artmağa başladı. Britaniyaya, Fransaya, Şimali İrlandiyaya köçüb
getmiş skandinavlıların dili isə çox keçmədən yerli dillər tərəfindən assimilyasiya oldu. Bəzi
yeni ərazilərdə isə Şimali German dili özünü qoruyub saxladı. Skandinav yarımadasında
yerləşmiş Norveç, İsveç və Danimarka krallıqları arasında siyasi hakimiyyət uğrunda həmişə
mübarizə getmişdir. Bunların içərisində Danimarka uzun müddət hakim rol oynamış, Norveç
və İsveçi özünə tabe etmişdir. İsveç yalnız XVI əsrdə, Norveç isə XIX əsrdə siyasi
müstəqillik əldə etmişdir. Hər iki dildə Danimarka dilinin böyük təsiri hiss olunur. Orta əsrin
sonlarına yaxın Danimarka və İsveç dilləri milli dillər şəklində formalaşdılar. Norveç dili isə
hal-hazırda milli dil şəklində formalaşmaqdadır.
Qədim german tayfaları öz yazılı abidələrini yaradarkən, əsasən, üç cür əlifbadan
istifadə etmişlər. Onlar ən qədim yazılı abidələrini run əlifbası ilə yazmışlar. Bu əlifbanın
hərfləri bizə tanış olan heç bir əlifbaya oxşamır.
German tayfalarının işlətdiyi ikinci əlifba qot əlifbası olmuşdur. Əlifba təxminən IV
əsrdə qot yepiskopu Vulfila tərəfindən yaradılmışdır. O, dini kitab olan “İncil” əsərini yunan
dilindən qot dilinə tərcümə edərkən, yunan əlifbasını dəyişdirmiş və yeni əlifba düzəltmişdir.
Sonralar bu əlifbaya bəzi latın və run hərfləri də əlavə olunmuşdur.
German tayfasının işlətdiyi üçüncü və sonuncu əlifba latın əlifbasıdır. Bu əlifba run əlifbasını sıxışdırıb aradan çıxartdı. Latın əlifbasının german tayfaları tərəfindən işlənməsi xristianlığın yayılması ilə əlaqədardı. Məlum olduğu kimi, latın dili kilsə dili olmuşdur. Xristian
dini yayıldıqdan sonra bu dil rəsmi dövlət dilinə çevrildi. Bütün sənədlər bu dildə yazılmağa
başladı. Qərbi german dillərində VII-IX əsrlərdən başlayaraq mətnlər latın əlifbası ilə yazılır.
Qeyd etmək lazımdır ki, latın əlifbasının texnikası, yəni yazı üsulu run yazısından fərqlənirdi. Çünki, hərflər artıq daş, ağac üzərində deyil, perqament, papiruslar üzərində rənglə
yazılırdı. Burada şaquli xətlərlə yanaşı, horizontal xətlər də işlədilirdi. Lakin latın hərfləri
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qədim german dillərində mövcud olan bütün səsləri ifadə etməyə qadir deyildi. Çünki o, əvvəl
ancaq 20 işarədən ibarət olmuşdur. Odur ki, sonradan ona run və yunan əlifbasından müəyyən
hərfləri əlavə etdilər.
Qədim ingilis dili, yaxud anqlo-sakson dövrü daxilində iki mərhələni ayırmaq lazımdır.
1. Yazısı olmayan dövr – V-VII əsirlər
2. Yazısı olan dövr – VII-XI əsrlər
Qədim dövr öyrənilərkən, adətən, yazılı mənbələrə müraciət edilir, onların əsasında
həmin dövrün dili öyrənilir. V-VII əsrlər arasında mövcud olan qədim ingilis dili haqqında
əlimizdə ədəbi abidənin olmaması üzündən çox az məlumat vardır. Daha doğrusu, bu dövrə
aid olan yazılı abidələr bizə gəlib çatmamışdır.İngilis dilinin bizə gəlib çatan ən qədim yazılı
abidəsi VII əsrin sonuna təsadüf edir. Onlar run kitabələrindən və latın hərfləri ilə yazılmış
abidələrdən ibarətdir. Orta ingilis dili dövrü vurğusuz qrammatik sonluqların zəifləməsindən
başqa, tarixi bir hadisə, normanların İngiltərəni zəbt etməsi, ingilis dili lüğət tərkibinin fransız
sözləri ilə zənginləşməsi, Fransız dilinin təsiri nəticəsində ingilis sözlərinin orfoqrafiyasının
dəyişməsi ilə xarakterizə olunur (1. s.14,15,16,17,18,19,26,27,42).
Ümumiyyətlə, ingilis dilinin tarixi 3 dövrə bölünür.
I) Qədim ingilis, yaxud anqlo-sakson dili dövrü – V və XI əsrə və ya 449-1150–ci illərə
qədər olan dövrü əhatə edir. Bu dövrdə german qəbilələri Böyük Britaniyanı fəth etmiş və
yerli qəbilələrin dillərini sıxışdırıb çıxarmışlar. Bu zaman burada gəlmə qəbilələrin dilləri
hökm sürmüşdür. İngilis dilində çox sözlərə rast gəlmək olar ki, onlar öz fərqli tələffüzü ilə
alam dilindəki sözlərə oxşayır.
Məsələn: mutter, mother - ana, winter - qış.
Eyni zamanda, həmin dövrdə skandinavlar da Britaniyanı fəth etmişlər və bu zaman
ingilis dilinə çoxlu sözlər keçmişdir: call, sister, window və s.
II) Orta ingilis dili dövrü – XI-XV əsrə və ya 1150-1500-cü illərə qədər olan dövrü
əhatə edir. Bu zaman fransız dilində danışan normanlar Britaniyanı fəth etmişlər və bu zaman
ingilis dilinə fransız sözləri daxil olmuşdur.
Məsələn: battle - döyüş, chief - başçı, army - ordu.
III) Yeni ingilis dili dövrü – XI əsr və ya 1500-cü ildən indiyə kimi. Bu dil ildən-ilə inkişaf etmiş və daxili inkişaf qanunlarına əsasən, formalaşmış, inkişaf etmiş və daha da təkmilləşmişdir. (2)
Yeni ingilis dili dövrü daxilindədə 2 mərhələni fərqləndirmək lazımdır.
1. Erkən yeni ingilis dili dövrü - 1500-1660-cı illəri əhatə edir. Bu dövr ingilis dili
tarixində “Saitlərin böyük dəyişikliyi” adlı fonetik hadisə ilə səciyyələnir.
2. Yeni ingilis dili dövrü – 1660-cı ildən indiyə kimi olan müddəti əhatə edir. Yeni
ingilis dili dövrü orta dövrdən feodalizmin süqutu, mütləq Tydorlar monarxiyasının təşkili və
ingilis millətinin yaranması ilə fərqlənir.
Qədim ingilis dili V əsrdən XI əsrə qədər olan bir müddəti əhatə edir. Bu dövrdə hamının başa düşəcəyi vahid, ümumxalq ingilis dili mövcud deyildi. Britaniyada yerləşmiş german
tayfaları qərbi german yarımqrupuna aid olan qədim german tayfa dialektlərində danışırdılar.
Bu tayfalar bir-birinə qan qohumluğu telləri ilə bağlı olduqlarından, onların dialektləri arasında fərq də çox deyildi. Lakin zaman keçdikcə bir-birinə çox yaxın olan qohum tayfa dialektləri arasındakı fərq artmağa başladı. Tədricən tayfa dialektləri yerli dialektlərlə əvəz olundu.
Qədim ingilis dilində, əsasən, aşağıdakı 4 dialektin mövcud olduğu göstərilir:
1) Nortumbriya dialekti, 2) Mersiya dialekti, 3) Kent dialekti, 4) Uesseks (Qərbi Sakson) dialekti.
Bu göstərilən dialektklərdən heç biri qədim ingilis dili dövründə standart bir dil kimi qəbul edilməmişdir. Vaxtaşırı onlardan biri öz dövrünün yazı dili olmuşdur.
Qədim ingilis dili dövrü məlum olduğu kimi V-XI əsrə qədər olan bir müddəti əhatə
edir. Bu dövrün özü də əslində 2 mərhələdən ibarətdir:
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I) Erkən qədim ingilis dili (Early Old English), yaxud yazısı olmayan dövr (V-VII əsrə
qədər);
II) Sonrakı qədim ingilis dili (Late Old English) yaxud yazısı olan dövr (VII-XI əsrə qədər).
V-VII əsrə qədər olan müddət ərzində ingilis dilində heç bir yazılı abidəyə təsadüf edilmir. Odur ki, bu dövrdə mövcud olan qədim ingilis dilinin inkişafı haqqında dəqiq elmi fikir
söyləmək çox çətindir. Qədim ingilis dilinin yazılı abidəsi eramızın VII əsrinə təsadüf edir.
Qədim ingilis dilində 2 cür yazı olmuşdur:
1. Run yazısı:
2. Latın yazısı.
Run əlifbasından gündəlik yazışma işlərində, yaxud nəsr əsərlərini və şeir yazmaq üçün
deyil, əksərən dini məqsəd daşıyan parçaların yazılışında istifadə olunurdu. Run yazısı daş,
sümük, yaxud ağac üzərində həkk olunurdu. Bu yazının hərflərinin bir qismi yunan və latın
hərflərinə oxşayırdı, digər qismini isə məlum olan heç bir əlifba ilə müqayisə etmək olmur.
Eramızın I əsrində Britaniyanı zəbt edən romalılar ölkəni öz koloniyalarına çevirib, orada bir sıra hərbi düşərgələr, daş döşənmiş yollar, (via-strata), istehkamlar qurdular. Müdafiə
və yaşayış məqsədilə tikilmiş bu cür tikintilər latınca strata-küçə, castra-düşərgə, vallum-kərpic divar, vicus-yaşayış qəsəbəsi və s. adlanırdı. O zaman yerli əhali olan keltlər belə sözləri
mənimsədilər və öz dillərində işlətdilər.
V əsrdə Britaniyanı zəbt edən german tayfaları yerli əhali keltlərlə ünsiyyət nəticəsində,
kelt sözləri ilə yanaşı həmin dildə işlədilən hərbi və mülki xarakterli bir sıra latın sözlərini də
mənimsədilər. V əsrdən sonra kelt dili vasitəsilə qədim ingilis dilinə keçmiş bu cür sözlər
alınma latın sözlərinin ikinci qatını təşkil edir.
Kelt-german leksik əlaqələri məsələsi germanistikada o qədər də aydın müəyyənləşdirilməmişdir. V-VI əsrlərdə Britaniya adalarında yerli əhali keltlərlə german tayfalarının qarşılaşması və sonrakı əlaqə və münasibət nəticəsində, qədim ingilis dilinin lüğət tərkibinə az da
olsa, bir sıra kelt sözləri daxil olmuşdur. Kelt sözləri qədim ingilis dilinin lüğət tərkibinin çox
cüzi bir hissəsini təşkil edir. Bu sözlərin miqdarı heç 10-a çatmır (3. s. 42, 48, 49, 50, 129, 133).
İngilis dili, demək olar ki, bütün ölkələrdə tədris olunur. Onun beynəlxalq səviyyədə
işlədilməsi bir dil kimi ən çox tələb olunan tədris fənninə çevirmişdir. Əlbətdə, ingilis dili
dünyaya yayıldıqca həm leksik tərkibi artır, həm də dialektlərə bölünür. Bildiyiniz kimi,
ingilis dilinin çoxlu dialektləri mövcuddur. Bunun səbəbi olaraq Britaniya imperiyasının öz
ərazisinin genişləndirilməsi və ABŞ dövlətinin dünyada olan nüfuzu göstərilə bilər.
Dünyada ingilis dilinin ən geniş yayılmış dialekti – britan dialekti, ikinci yerdə isə –amerikan dialektidir. İngilis dilinin çox sayda dialektləri vardır. Dialektlər İngiltərədə daha çoxdur.
ABŞ-da dialektlər olsa da, ədəbi dil kimi orta-atlantik dialekt işlənir. Dünya əhalisinin İngilis
dilini doğma dil kimi danışan 70%-i ABŞ-da yaşadığı üçün, tədricən məhz bu dialekt (amerikan) dünyaya yayılaraq öz dominantlığını alır və əksər tədris ocaqlarında tədris olunur (4).
BMT-nin altı rəsmi və işçi dilindən biridir. İngilislərin təbii dili, İngiltərənin, faktiki
Böyük Britaniyanın, ABŞ (31 ştatının rəsmi dili), İrlandiyanın, Kanadanın və Maltanın iki
rəsmi dilindən biri, Avstraliyanın, Yeni Zelandiyanın rəsmi dili.
O, Asiya ( Hindistan, Pakistan ) və Afrikanın bəzi dövrlərində rəsmi dil kimi istifadə
edilib. Linqvistikada ingilis dilində danışanları аnqlofon adlandırırlar, Kanadada bu termin
siyasi mənada işlədilir. Dildə qrammatik mənanı analitik formada ifadə etmək üstünlük təşkil
edir. Leksikanın 70% götürülmə sözlərdir. Əlifbası VII əsrdən latın qrafikası əsasındadır Orta
əsrlərin əvvələrində əlavə hərflər də istifadə edilirdi. Sonradan onlar sıradan çıxdılar.
Hazırda ingilis dili dünyada ən geniş yayılmış dillərdən biridir. İngilis dili dünyada
diplomatiya, kommersiya, dənizçilik, elmi-texniki və kütləvi informasiya dili kimi məşhurdur.
Zəmanəmizdə nəşr olunan ədəbiyyatın və kütləvi mətbuatın əksəriyyəti ingilis dilində dərc
olunur. Bütün bu deyilənlərə görə, ingilis dilinin öyrənilməsi hər kəs üçün həyati zərurət kimi
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qarşıda durur. İngilis dilinin fonetik quruluşu bir sıra inkişaf mərhələlərindən keçməklə özünəməxsus orjinal səs strukturu yarada bilmişdir.
İngilislər eynən bizim kimi latın əlifbasını istifadə edir. İngilis dili yazılış və oxunuşları
fərqli olan bir dildir. Yəni yazıldığı kimi oxunmur. İngilis dilində əlifba 26 hərfdən ibarətdir.
(21 samit, 5 sait). İngilis dilində 44 səs var. İngilis dilində bir hərf bir neçə səs və hərf birləşmələri müxtəlif vəziyyətdə bir neçə səs verə və eyni bir səslə müxtəlif hərflərlə ifadə oluna bilər. Səslərdən isə 20-sait, 24-ü samitdir. Həriflərlə səsləri qarışdırmamaq üçün səslər transkripsiyada yazılır (5).
Müxtəlif dillərin danışıldığı ölkələrdə insanların bir-biri ilə ünsiyyətini təmin etmək üçün
çox vaxt ingilis dili rəsmi dövlət dili kimi çıxış edir və Hindistan buna yaxşı misaldır (6).
Ədəbiyyat
1. Paşayev M.M-İngilis dilinin tarixi, Bakı.1972
2. referat.ilkaddimlar.com-Sevda Kərimova-İngilis dili haqqında ümumi məlumat
3. Paşayev M.M-İngilis dilinin tarixi, Bakı.1972
4. language.az - İngilis dilinin bütün dialektləri Elvin Hüseynov
5. az.wikipedia.org/wiki/İngilis dili
6. www.amerikaninsesi.org-İngilis dilinin tarixi - dil necə yaranıb və dünya dilinə necə çevrilib
С.Р.Азизова
История создания и развития английского алфавита
Рeзюме
В процессе изучения истории древних времен, обычно обращаются к письменным
источникам и на их основе изучают язык того времени. В следствие отсутствия литературных
памятников, очень мало информации доступно о Древнеанглийском языке VI-VII веков. Точнее,
литературные памятники тех времен не дошли до нас уцелевшими. Древшейший письменный
памятник на английском языке, дошедший до нас, датуруется концом VII века.
В настояще время английский язык стал главным языком, использующимся в политических и деловых переговорах. Главные научные и медицинские исследования проводятся на
английском языке. Во многих странах мира изучают английский язык. С малых лет детей учат
говорить на английском языке.
S.R.Azizova
History of the invention and development of the English Alphabet
Summary
In the course of the study of the ancient times is usually referred to the written sources and these
written sources are the basis of our knowledge about the language of those times. Due to the absence
of a literary monument, there is very few information available about the Old English language dating
back to the 6th-7th centuries. More precisely, the written monuments of those periods have not
reached our hands. The oldest written monument in the English language that has come down to us
dates from the end of the 7th century.
Today, the English language has become the main language in which the political negotiations
and business take place. Main scientific and medical studies are conducted in English. At present
English is the most widely taught language at the schools in a large number of countries all over the
world and children are starting to learn the English language in their early age.
Rəyçi: ped.e.d., prof. O.Rəcəbov
Redaksiyaya daxil olub: 01.05.2018
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POLİSEMİYA VƏ OMONİMİYA
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Dilçilikdə polisemiya ilə omonimliyin fərqləndirilməsi geniş elmi mübahisələr doğuran
məsələlərdən biridir. Omonimliyə müxtəlif təriflər verilmişdir. T.V.Malaxovskinin fikrinə
görə, omonimiya bir dilin sözünün ifadə planında heç olmasa bir komponent (yazılış və ya
oxunuş) əsasında eynilik, məzmun planında da heç olmasa bir komponentə (leksik və ya
qrammatik) görə fərqlənmə hadisəsidir. Fərqli leksik semantika deyiləndə adlananlar arasında
törəməlik əlaqəsinin yoxluğu başa düşülür. Qrammatik semantikada fərqlilik ümumleksik
qrammatik əlamət əsasında fərqi nəzərdə tutur. Burada çox zaman nitq hissələrinə mənsubluq
cəhətdən fərq əsas götürülür (1, s.56). Polisemiya və omonimliyin kafi və zəruri şərtləri vardır. Sözlərin qrafik və fonetik cildinin eyniliyi həm çoxmənalılıq, həm də omonimlik kafi
şərtdir. Kafi şərt tələbinin doğruluğu sözlərin omonim və ya çoxmənalı olması haqqında mülahizə irəli sürməyə əsas verirsə, onları omonim və ya çoxmənalı hesab etməyə əsas vermir.
Kafilik şərtinin ödənməsi zərurilik şərtini yoxlamağı tələb edir. Qrafik və fonetik cildi eyni
olan sözün mənaları arasında əlaqənin yoxluğu omonimlik, əlaqənin mövcudluğu isə çoxmənalılıq üçün zəruri şərtdir.
Packer. n.1. qabaqlaşdırıcı; 2.qabaqlaşdırıcı maşın; 3.qablaşdırma firması; 4.tədarükçü.
Packer. n.1. fırıldaqçı; 2.məhkəmə iclasçılarını məqsədli [qanunsuz qərar çıxarmaq
üçün) seçən şəxs (2, s.100).
Eyni qrafik və fonetik cildi olan packer sözünün mənaları arasında əlaqə yoxdur. Daha
doğrusu, lüğət tərtibçiləri əlaqənin yoxluğunu əsas götürərək sözü iki dəfə lüğət maddəsi və
ya baş söz kimi lüğətə daxil etmişlər. Birinci sözdə əsas məna qablaşdırma ilə bağlıdır.
Burada malların müəyyən qablara - qutuya, kisəyə və s. yığan şəxs, yaxud maşın nəzərdə
tutulur. Pack «bağlama», «paket», «qutu» kimi mənaları olan isimdən düzəltmə isimdir.
İngilis dilində omonim sayılan, mənalar arasındakı əlaqəsi olmayan sözlər kimi qəbul edilən
«packer» omonim cütündə, fikrimizcə, mənalararası motivləşmiş bağlılıq vardır. İkinci
«fırıldaqçı» (şuler) mənası kart oyunu ilə əlaqədardır. Kart oyunlarında ən ilkin və geniş
yayılmış fırıldaqlardan biri kartları qarışdırarkən əlverişli şəkildə düzmək olmuşdur. Belə
düzülüş lazım olan kartların eyni ələ düşməsini təmin edirdi. Kartları düzmək proses
baxımından səliqə ilə qablamaq, lazım gələn şəkildə qoyaraq dəst halına gətirmək mənası
verir. Bu, motivləşmiş məna əlaqəsini göstərir. Təbii ki, bu bizim mülahizəmizdir. Lüğətdə
isə bu mənalar arasında əlaqənin yoxluğu nəzərə alınmışdır.
Page.n.1) səhifə; 2) məc. epizod; 3) poliq. zolaq.
Page.n.1) paj; 2) qulluqçu uşaq; 3) qanunvericilik məclisində xidmətçi; 4) gəlinin
paltarının yerlə sürünən hissəsini aparan uşaq (3, s.101).
Eyni fonetik cildə malik bu iki sözün mənaları arasında heç bir bağlılıq müşahidə
olunmur. Ona görə də bu sözlər omonimlərdir. Polisemiya və omonimiyanı ayırmada çətinlik
bəzi hallarda eyni səs cildinə malik olan sözlərin mənşə fərqliliyi meyarının əsas götürülməsinə səbəb olmuşdur. İngilis dilində “ball” sözü omonimdir. Onun isim kimi “ ball - 1. kürə, şar;
yumaq; 2. top; 3. güllə, mərmi; qumbara; 4. amer. beysbol; ball – bal, rəqs gecəsi (4, s.102)
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mənaları vardır. İkinci söz mənşəcə yunan ilindəndir: Eyni səs cildinə malik olan bu iki söz
mənşəcə fərqlənir. Verilmiş sözlərin omonimliyinin təyini kriteriyası mənşə müxtəlifliyi sayıla bilməz. Məsələ burasındadır ki, sözün mənşəyini həmişə müəyyənləşdirmək olmur. Mənşə
müxtəlifliyi əsas götürüldükdə omonimiya tarixi leksikologiyaya aid hadisəyə çevrilmiş olur.
Halbuki bu hadisə bilavasitə semantikaya aiddir və məna fərqlərinə istinadla öyrənilməlidir.
Omonimiya və polisemiyanın fərqləndirilməsinin obyektiv meyarları cərgəsinə sözdüzəltmə və sintaktik xüsusiyyətlər də aid edilmişdir (5, s.6; 6, s.112). Təbii ki, bunlar həlledici
amillər ola bilməz. Sözdüzəltmə sırasının ayrılması müvafiq mənaların ayrılması ilə əlaqələnir. Törəmə məna əvvəlki mənadan çox uzaqlaşa bilirsə də, məna əlaqələri zəif və implisit şəkildə olsa da, qalır. Müxtəlif semantik konstruksiyalarda işlənməni həmişə mənalar arasında
uzaqlaşma ilə əlaqələndirmək mümkün deyil. Kontekst danışanın hansı omonim işlətdiyini
aydınlaşdırır. Sözün çoxmənalılığının əsas məsələlərindən biri kontekstlə bağlılıqdır. Kontekstlə bağlılıq çoxmənalığı aşkara çıxarmaq vasitələrindən biridir. Sözün mənası yalnız nitqdə təyin olunur. Kontekst mənaya həlledici təsir göstərir. Kontekst özü geniş məna daşıyan
anlayışdır. Nitqdə situativ və nitq kontekstlərini bir-birindən ayırırlar. Situativ kontekst nitqin
baş verdiyi nitq şəraitində formalaşan nitq aktı və ya nitq aktları olur. Məsələn, «ring» leksemi «halqa», «rinq», «zəng» mənalarını ifadə edir. Situasiyadan asılı olaraq bu mənalardan
hansının nəzərdə tutulması aydınlaşır. Otaqda olanlardan biri telefonun zəng çalmasını eşidib
bu sözü işlədirsə, situasiyadan asılı olaraq otaqdakı digər şəxslər də nəyin nəzərdə tutulduğunu başa düşürlər. Sözün mənasının dərk olunması üçün həmin predmetə işarə etmək də mümkündür. Məsələn, «ring» deyib zaldakı boks rinqinə işarə etmək mümkündür.
Omonimiya və polisemiya hadisələri vahid leksik sistemdə müştərək mövcud olmaqla
funksional fərqlərə də malikdir. Polisemiya dil ifadələrinin eyniliyi və motivləşməsinə əsaslanaraq dil kodunun çevikliyi və qənaətliyini təmin edir, qarşılıqlı əlaqəli mənalara xidmət edir.
Omonimiya dildə faydalı təyinata malik deyil. Səs cildinə görə eynilikdən doğan qənaət məna
fərqləri ilə aradan götürülür. Omonimliyin və çoxmənalığın başvermə səbəbləri, eləcə də yolları əsaslı şəkildə müxtəlifdir. Omonimlikdə ekstralinqvistik amillərin birbaşa təsiri polisemiyada olduğu qədər üzdə deyil. Ekstralinqvistik (sosial) amillər dildənkənar gerçəkliklə bağlı
olub dildə dəyişmələrlə şərtlənir. Bura demoqrafik parametrlər, bu və ya başqa dildə danışan
əhalinin sayı, mədəni dil xüsusiyyətləri daxildir.
Omonimlərin növlərindən bəhs olunarkən leksik omonimlərin adı çəkilir və omonimliyin sərhəddində, periferiyasında yerləşən, omonimliyə yaxın hadisələrdən danışılır. Leksik
ominimlikdə tam və qismən omonimlik məsələsi ön plana çəkilir. Tam omonimlik eyni bir
nitq hissəsinə aid olub onun bütün qrammatik formalarında üst-üstə düşür. Qismən omonimlikdə eyni nitq hissəsinə aidlik qalır, qrammatik formalarda fərqlilik özünü göstərir.
Omonimliyə yaxın hadisələrin üç növü vardır: 1) omofonlar; 2) omoqraflar; 3) omoformalar. Omofonlar fonetik omonimlər olub səslənməyə görə, eyni yazılışa görə fərqli sözləri
əhatə edir. Məsələn, sea – dəniz, see – görmək, meat – ət, meet – görüşmək və s. Omoqraflar
qrafik omonimlərdir. Onlar yazılışa görə eyni, səslənməyə görə fərqli sözlərdir. Məsələn, tear
[tɛə] – cırmaq, tear [tiə] – göz yaşı və s. Omoformalar morfoloji omonimlərdir. Bu halda müxtəlif sözlərin qrammatik formaları üst-üstə düşür. Qeyd edilənlərdən başqa, dillərarası omonimlik
də olur. Məsələn, Azərbaycan dilində düşmək – enmək, türk dilində düşmək – yıxılmaq.
Kateqorial mənsubluq təyin edilmədən polisemiyanı öyrənmək mümkün deyil. Polisemiya ilə omonimiyanı ayırma zamanı meydana çıxan çətinlik də buradan irəli gəlir. Kateqoriallaşdırmanın sonrakı mərhələsində oxşarlıq və fərqlər, daha dəqiq desək, obyekt haqqında
ümumi və əks informasiyalar təhlil və müqayisəyə cəlb olunur. Obyekt yalnız ümumi və əks
informasiya ilə deyil, mahiyyət və hadisənin xüsusiyyətlərindəki oxşarlıqlar üzrə də kateqoriallaşır.
Bir sıra omonimlər dilin inkişafı prosesində mənaların bir-birindən son dərəcə uzaqlaşması nəticəsində baş verir. Bu halda eyni sözün iki mənası iki fərqli söz kimi qəbul edilir.
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S.Ulman belə hesab edir ki, ingilis dilindəki flower «çiçək» və flour «un» sözləri mənanın
uzaqlaşması nəticəsində əmələ gəlmiş omonimlərdir. Müəllif onu da qeyd edir ki, yazılmış
fərqi müxtəlif sözlərin mövcudluğunu təsdiq etsə də, bu sözlərin yaranma mənbəyi eynidir (7,
s.176). Bir çox hallarda leksikoqraf sözlərin omonim və ya çoxmənalı olduğunu ayırmaqda
çətinlik çəkir. Omonimlərin əksəriyyəti dilin tarixi inkişaf prosesində səs cildinin eyniliyi səbəbindən yaranır. Əvvəl fonetik fərqli olan sözlər sonradan səs cildinə görə üst-üstə düşür.
Məsələn, qədim ingilis sözləri mete və metan tarixi inkişaf nəticəsində «meet» formasını almış, «meat » «ət» və «meet» «qarşılamaq» omonimləri əmələ gəlmişdir. Dildə qısa sözlər çox
olduqda omonimlik artır, səs tərkibinə görə uzun sözlərdə omonimlik dərəcəsi isə aşağı olur.
Ona görə də ingilis və fransız dillərində omonimlik səviyyəsi aşağı, alman dilində yuxarıdır.
Omonimləri də formal vasitələrin köməyi ilə diferensiallaşdırmaq mümkündür. İngilis və
fransız dillərində omonimlərin diferensiasiyası üçün orfoqrasiyadan geniş istifadə olunur. Omonimləri ayırmada da əsas vasitə kontekstdir. Polisemiya həm motivləşmə, həm də ümumi məna ilə
sıx bağlıdır. Motivləşmə isə sözün semantik avtonomluğu ilə əlaqədardır. Çoxmənalı tək və ya
təcrid olunmuş şəkildə götürüldükdə, kontekstdən kənarda birmənalı deyildir. Məqalənin, əsərin
adı, ümumiyyətlə, başlıq birmənalı olmur. Başlıqda omonimlik nəzərə alınmır. Ümumi mənalı
sözlərin çox olduğu dillərdə polisemiya və omonimiya kontekstdən asılılıq aşkar hiss olunur.
Polisemiya geniş və çoxplanlı problem olduğundan leksikologiyanın bir çox məsələləri
ilə birbaşa bağlılığa, əlaqəyə, kəsişməyə malikdir. Polisemiyaya aid tədqiqatlarda polisemiya
və omonimiya arasında oxşar və fərqli cəhətlərin aydınlaşdırılmasına, iki linqvistik hadisənin
sərhədlərinin təyin edilməsinə həmişə diqqət yetirilir. Omonimlər bir sıra hallarda polisemiyadan törəyir. Polisemantın məna əlaqələri dağıldıqda omonimlər əmələ gələ bilir. Bəzi hallarda
polisemantın məna əlaqələri o qədər implisit şəkildə təzahür edir ki, bu əlaqəni tapmaq çətinləşir. Nəticədə polisemantın bir və ya bir neçə mənasının omonim kimi qeydə almaq hadisəsi
baş verir. Leksikoqrafik vasitələr müxtəlif müəlliflər tərəfindən tərtib olunur. Müəllifin sözün
mənalarına münasibəti subyektiv səciyyə daşıyır. Mənalar arasındakı əlaqəni təyin edə bilməyən, onu görməyən müəllif polisemantın bəzi mənalarını omonim kimi ayırır. İşarənin eyniliyi, qrafik və səs cildinin eyniliyi əsasında təyin olunsa da, səs cildi aparıcı mövqedə durur.
Bəzi dillərdə sözün qrafik cildi fərqlənir, səslənmə isə eyniliyini saxlayır. Bu cür təsadüfi səs
eyniliyi də psevdomonimiya yaradır. Məsələn, ingilis dilində write - yazmaq, right - sağ sözləri fərqli yaranmaya və fərqli mənalara malik olsalar da, eyni səslənmə ilə səciyyələnir. Fərqli nitq hissələrinə aidliyi omonimiya üçün əsas qəbul edənlərin sayı az deyildir. İngilis dilindəki look - baxmaq, look - baxış sözlərinin leksik-qrammatik omonim kimi qeyd edilməsinə
təsadüf etmək olur. Söz birinci halda feil, ikinci halda isimdir. Əslində bu söz polisemantdır.
Çünki «baxmaq» və «baxış» məna əlaqəsinə malikdir, hər iki mənanın əsasında, kökündə «
baxmaq» durur.
Ümumiyyətlə, linqvistikada leksik-qrammatik polisemiya və leksik-qrammatik omonimiya anlayışları ətrafında elmi mübahisələr hələ də davam etməkdədir.
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Ш.М.Каримова
Полисемия и омонимия
Резюме
В статье рассматриваются вопросы отношения к феноменам полисемии и омонимии, разница между этими двумя явлениями, а также критерии определения омонимии и многозначности. Исследование показывает, что графическая и фонетическая идентичность облика слов является достаточным условием как для многозначности, так и для омонимии. Существенным условием омонимии является различие между значениями, а для полисемии существенным условием является взаимосвязь между значениями.
Sh.M.Karimova
Polysemy and homonymy
Summary
The article examines the relationship between homonymy and polysemy, the difference between
these two problems, and the criteria of defining homonymy and polysemy, as well. The research
shows that graphical and phonetical identity of appearance of the words is important for both
polysemy and homonymy. The essential condition of homonymy is having the difference between the
meanings, but for polysemy it is the relationship between the meanings.
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İNGİLİS DİLİNDƏ SƏRBƏST DANIŞMAĞIN SİRLƏRİ HAQQINDA
Açar sözlər: şifahi nitq, bilik və bacarıqlara yiyələnmək, ingilis dilinin tədrisi, motivasiya, inkişaf
etdirmək, vaxtın planlaşdırılması
Ключевые слова: устная речь, приобрести некоторые навыки и знания, английское преподавание,
мотивация, развивать, планировать время
Key words: oral speech, to acquire some knowledge and skills, English teaching, motivation, to develop,
to plan a time

Ölkəmizdə təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Bu mənada ingilis dilinin tədrisi
təhsilin inkişafında əsas halqalardan birini təşkil edir. İngilis dilində sərbəst danışmaq üçün
bir sıra bilik və bacarıqlara yiyələnmək zəruridir. Hər şeydən əvvəl dinləmək, dilin daşıyıcısının nitqini başa düşmək vacib məsələlərdən biridir. Bundan başqa danışmağı, oxumağı, yazmağı bacarmaq dilin öyrənilməsində vacib amillərdən hesab edilir. Tələbənin öyrəndiyi dildə
sərbəst danışması onun uğur qazanması və müvəffəqiyyəti hesab edilə bilər (1). Tələbə danışarkən istər-istəməz bir sıra səhvlərə yol verir və yaxşı olar ki, o, hər dəfə həmin səhvlər üzərində işləsin. Məqalədə biz, əsasən, auditoriya şəraitində, dərs prosesində tələbələrin ingilis
dilində danışıq qabiliyyətinə yiyələnməsi və onun daha da inkişaf etdirilməsi üzərində dayanacağıq. Hesab edirik ki, bu amil nəinki tələbələrin ingilis dilinə yiyələnməsində, həm də onların intelektual səviyyəsinin inkişaf etməsinə kömək edə bilər. Elə tələbələr vardır ki, onlar
nə auditoriyada, nə də ondan kənarda danışmağa cəhd göstərirlər. Belə çıxır ki, onlar danışıq
praktikasına yiyələnmək istəmirlər. Lakin bir şey dəqiq məlumdur ki, təkcə müşahidə etməklə
dil öyrənmək qeyri-mümkündür. Hesab edirik ki, tələbəyə tez-tez auditoriya qarşısında danışmaq üçün təqdimat vermək zəruridir. Hər hansı bir mövzu üzərində auditoriya qarşısında bir
neçə dəqiqə danışmaq istər-istəməz tələbənin şifahi nitqinin inkişafına gətirib çıxarır. Universitetdə ingilis dilinin tədrisinin əsas məqsədi şübhəsiz ki, tələbələrin ingilis dilinə lazımi səviyyədə yiyələnərək ondan ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etməyi öyrənməkdən ibarətdir (2).
Universitetimizdə dilin öyrənilməsinin əsas məqsədi nə fonetikanın, nə də qrammatikanın
öyrənilməsinin təmin edilməsi deyildir. Əsas məqsəd xüsusi dilin, yəni işgüzar ingilis dilinin
öyrənilməsindən və bu dildə danışıq qabiliyyətinin get-gedə inkişafından ibarətdir. Tələbələrin şifahi nitqinin inkişafı üçün prezentasiya verməsi, bir tərəfdən onların motivasiyasını artırır, digər tərəfdən onların hərtərəfli şəxsiyyət kimi yetişməsinə səbəb olur. Tələbənin şifahi
nitqə yiyələnməsi və bu qabiliyyətin daha da inkişaf etdirməsi üçün yuxarıda qeyd edilən dinləmə, oxuma, yazma qabiliyyətləri eyni vaxtda inkişaf etdirilməlidir. Əgər tələbə bu qabiliyyətləri paralel şəkildə, müntəzəm olaraq aparırsa, onda o yavaş-yavaş şifahi nitqə sərbəst şəkildə yiyələnmək qabiliyyəti əldə edir. Materialın təqdimatı zamanı şübhəsiz ki, tələbə hər
şeydən əvvəl auditoriyaya elə münasibət nümayiş etdirməlidir ki, auditoriyadakılar onunla
sərbəst şəkildə müzakirələrə girişə bilsinlər. Bunun üçün tələbə materialı anlaşıqlı şəkildə şərh
etməli, daim sadədən mürəkkəbə doğru irəliləməlidir. Mövzu hər şeydən əvvəl məntiqi olmalı, daha əhəmiyyətli məsələlərdən nisbətən az əhəmiyyətli məsələlərə keçilməlidir. Təqdimat
edən tələbə öz fikirlərini arqumentlərlə əsaslandırmalıdır. Beləliklə, təqdimatı hazırlamaq və
təqdim etmək üçün aşağıdakilara əməl etmək lazımdır: 1) Diqqətlə hazırlama və planlaşdırma;
2) Vaxtın düzgün paylanması; 3) Mövzuya uyğun olan və maraqlı qurulmuş məzmun;
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4) Yüksək dil qabiliyyətinə malik olma; 5) Texnologiyalardan lazımi şəkildə istifadə etmə;
6) Sənədlərin ardıcıllıqla uyğunluğu; 7) Təqdimatın auditoriyaya uyğun təşkili.
Mövzunun lazımi səviyyədə hazırlanması üçün aşağıdakı mərhələlər göstərilir: a) Materialın təqdimatı tarixinə qədər bütün tapşırıqların siyahısının tərtibi; b) Bu tapşırıqların əhəmiyyət dərəcəsinə görə təşkili; c) Bu tapşırıqların yerinə yetirilməsinə lazım olan vaxt;
d) Müntəzəm olaraq tələbələrin inkişafının yoxlanılması; e) Qalan vaxtın planlaşdırılması.
Əmin olmalıyıq ki, bütün tapşırıqlar bu müddət ərzində yerinə yetirilə bilər. Mövzunun
hazırlanması prosesində materialın məzmununun lazımi səviyyədə hazırlanması üçün
aşağıdakılardan istifadə etmək lazım bilinir: 1) Materiala nəyin daxil edilməsini, nəyin xaric
edilməsini planlaşdırmaq – giriş təqdimatın ən mühüm əhəmiyyətə malik olan hissəsidir. Şübhəsiz ki, danışanlar həmişə auditoriyanın diqqətini özlərinə cəlb etmək istəyirlər. İngilis dilli
ölkələrdə natiq auditoriyanın diqqətini cəlb etmək üçün təqdimata qeyri-adi qaydada, məsələn, zarafatla başlayır. 2) Auditoriyanın salamlanması – auditoriyanı elə salamlamaq lazımdır
ki, dinləyicilərlə natiq arasında maneə olmasın. 3) Özünü necə təqdim etməyin də mənası vardır. 4) Təqdimat verən şəxs mövzuya elə ad seçməlidir ki, o oxucuların diqqətini cəlb edə bilsin. 5) Təqdimatın məqsəd və vəzifələrindən danışmaq natiq üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 6) Danışıq prosesində natiqin mövzunu necə və hansı tələffüzlə nəzərə çatdırması da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 7) Hansı nəticələrə gəlmək, onların sadalanması, hansı ardıcılıqla verilməsi mühüm məsələdir.
Təqdimat zamanı tələbə aşağıdakı əyani vəsaitlərdən səmərəli şəkildə istifadə edə bilər:
video kameralardan, müxtəlif slaydlardan, Power Point-da olan materiallardan istifadə etmək
auditoriya üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. Bəzən tələbələr düşünürlər ki, nə üçün peşəkar təqdimatçılar əyani vəsaitlərdən istifadə edir və bu vəsaitlər təqdimata bir sıra üstünlüklər verir. Əyani vəsaitlər aşağıdakı əhəmiyyətə malik ola bilər: 1) auditoriyanın mövzunu daha
yaxşı başa düşməsi üçün şərait yaradır. 2) auditoriyaya kömək edir ki, müxtəlif ideyalar arasında əlaqə yarada bilsin. 3) təqdimatı daha peşəkar, daha maraqlı, daha dolğun və inandırıcı
edə bilər.
Danışıq prosesinin başlıca elementləri aşağıdakılardan ibarət ola bilər: 1) hər şeydən
əvvəl danışıq prosesi əlaqəli olmalıdır ki, fikirlər bir-birini tamamlaya bilsin, danışıq prosesi
səmərəli olsun. 2) İngilis dilinin daşıyıcıları bu dildə danışarkən çalışırlar ki, həyəcanlarını,
sürət və fiziki göstəricilərini ortaya qoya bilsinlər.
İngilis dilində danışan şəxs qarşı tərəfin diqqətini cəlb etmək üçün leksik və qrammatik
elementləri düzgün şəkildə seçməlidir: yəni danışan şəxs razılaşma, narazı qalma, hisshəyəcanın çatdırılması, arzu və istəklərin verilməsinə çalışmalıdır. İngilis dili ana dili kimi çin
dilindən sonra dünyada daha çox danışılan dildir. Əslində 450 milyondan bir qədər çox insan
ingilis dilindən ana dili kimi istifadə edir. Əslində bu rəqəm dünya əhalisinin on altıda birini
təşkil edir. Bundan savayı, ingilis dili bir sıra beynəlxalq təşkilatın dili rolunu oynayır. Bu dil
BMT-nin, Şimali Atlantika Blokunun, beynəlxalq aviasiya, beynəlxalq idman dilidir. Dünya
radio proqramlarının 60%-i məhz ingilis dilində verilir. Dünyanın elektron poçt məlumatlarının 70%-i ingilis dilində aparılır. Əslində ingilis dili 400 il əvvəl dialekt şəklində mövcud
olmuş və hal-hazırda dünya dili rolunu oynayır. Bu hər şeydən əvvəl Böyük Britaniya və
ABŞ-da əhalinin artımı ilə əlaqədar olmuşdur. 1800-cü ildə Böyük Britaniyada əhalinin sayı 9
mln., 1900-cü ildə isə 30 mln., hal-hazırda isə 62 mln. olmuşdur. Amerikada isə bu rəqəm
1800-cü ildə 4 mln., bir əsr sonra 76 mln., hal-hazırda isə 307,5 mln. təşkil edir (3). Lakin
sonralar Britaniya müstəmləkələrinin sayının artması ilə əlaqədar bir sıra dövlətlərin məsələn,
Kanadanın, Yeni Zelandiyanın, Avstraliyanın ana dili ingilis dili olmuşdur.
Bundan savayı, dünyanın bir sıra ölkələrində ingilis dili ana dili olmayıb ikinci dil rolunu oynayır. Yəni bu dil kommersiya, tədris, inzibati dil sayıla bilər. Əlbəttə bu dil dünyanın
ayrı-ayrı ölkələrində bir qədər fərgli danışılır və bu variantlarda cüzi də olsa fərqlər nəzərə
çarpır. İngilis dili ikinci dil kimi kütləvi informasiya vasitələrinin, məhkəmə sisteminin, yerli
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və mərkəzi hökumətlərin dilidir. Əslində ikinci dilə uğurla yiyələnə bilən insan həyatda bir
sıra uğurlara imza ata bilər. İngilis dilli icmalara uğurla qoşulur. Məsələn, hal-hazırda bu hal
Çin Sinqapurunda, Asiyanın cənub-şərgində müşahidə olunmaqdadır. İngilis dili dünyanın əksər ölkələrində xarici dil kimi istifadə edilir. Əslində bu dil ölkələrin məktəb və universitetlərində xarici dil kimi istifadə edilsə də, o ölkənin sosial-ictimai həyatında əhəmiyyətli şəkildə
istifadə edilmir. Məsələn, İspaniya, Braziliya, Yaponiyada əhali ispan, portuqal və yapon dilindən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edir. Orta səviyyəli vətəndaşın nə ingilis dilinə, nə də
başqa bir xarici dilə eytiyacı vardır. Vətəndaş bu dilsiz də ictimai-siyası həyatda uğurlar qazana bilər. Əslində ingilis dilinin xarici dil kimi tədris edilməsi əslində ingilis dilindən ünsiyyət
vasitəsi kimi istifadə etmək məqsədi güdür. Tələbə bu dilə yiyələnməklə ingilis dilli ölkələrə
səfər etmək, ingilis dilli ölkələrdən olan turist və dostları ilə danışmaq və ingilis dilində olan
materialları oxumaq bacarıqları əldə edir. Biz ingilis dilini nə üçün tədris edirik? İngilis dilini
tədris etməklə biz şagirdlərdə hər şeydən əvvəl müqayisə etmək qabiliyyəti aşılamış oluruq.
Məsələn, fransız uşağı görür ki, ingilis dilində rəng bildirən sifət “brown” fransız dilində bir
sıra rənglərlə müqayisə oluna bilər: brun, marron, jaune. Xarici dil kimi rus dilini öyrənən
ingilis uşağı görür ki, “blue” sözünün rus dilində sinonimləri təkcə “голубой”, deyil, həm də
“синий” sözüdür. Öyrənilən bu və ya digər dilin coğrafi cəhətdən yaxın və ya uzaq olması da
az əhəmiyyət kəsb etmir. Məsələn, Azərbaycan gerçəkliyində durum bir qədər başqadır. Rusiya bizim qonşu dövlətdir. O, dünyada ikinci güc mərkəzidir. Qabaqlar Rusiya ilə eyni dövlət
daxilində (SSRİ) olmuşuq. Biz bir qonşu ölkə kimi rus dilinə xüsusi önəm verməliyik.
Təsəvvür edək ki, biz 14-17 yaşlılara ingilis dilindən dərs deyirik. Sinifdə 25 nəfər şagird var. Bu tələbələr artıq iki ildir ki, ingilis dilini öyrənirlər. Onlar artıq bəzi mövzularda ünsiyyətə girmək üçün lazımi strukturları və lüğət tərkibini bilirlər. Məsələn xalq, iş, ailə münasibətləri, vaxtı göstərmək və müxtəlif yerlər haqqında danışmağı bacarırlar. Bəzən ingilis dilində çoxlu söz və ifadə öyrənərək qrammatikaya yiyələnirsiniz, ancaq danışmağa gəldikdə
onu bacarmırsınız. Bəs dilin daşıyıcısı olmadan, bu dildə danışmadan ingilis dilində danışmağı öyrənmək mümkündürmü? Buna nail olmaq üçün aşağıdakılara əməl etmək lazımdır: İngilis dilində düşünməyi öyrənmək lazımdır. Əgər siz ana dilinizdə fikirləşirsinizsə, onda ingilis
dilində danışmaq üçün siz beyninizdə ana dilindən ingilis dilinə tərcümə etməli olursunuz. Bu
bir tərəfdən çətin işdir, digər tərəfdən dil öyrənmək üçün düzgün yol deyildir. Əslində xarici
dili mükəmməl öyrənmək üçün ana dilindən tərcümə vasitəsi kimi istifadə etmək əslində düzgün hesab edilmir. Ancaq ingilis dilində düşünmək lazımdır.
1) Öz-özünə danışmaq. Özünlə belə danışdıqda ucadan danışmaq lazımdır ki, həm tələffüz, həm söz, həm də cümlənin düzəlməsində olan qüsurları düzəldə biləsiz; 2) 2-3 dəqiqəlik
mövzu seçdikdə belə güzgüdən istifadə etmək lazımdır. Güzgüdən istifadə etmək vacibdir ki,
danışarkən ağız, sifət və bədənin digər üzvlərinin hərəkətini izləyə biləsən. Danışarkən fikirlərinizi müxtəlif yollarla ifadə etməyə çalışın. Bu sizə hansı söz və ifadələrdə, eyni zamanda
cümlə strukturlarında səhvlər olduğunu göstərəcəkdir; 3) Danışarkən qrammatikadan daha
çox sərbəst danışmağa fikir verin. Nə qədər çox dayanıb düşünürsünüzsə, deməli sərbəst danışmağınız hələ yaxşı formalaşmayıb. Sizin istifadə etdiyiniz cümlələr qrammatik cəhətdən
düzgün olmalıdır ki, sizi dinləyənlər danışığınızı başa düşsünlər; 4) Danışarkən sözlərin tələffüzündə diqqətli olmaq gərəkdir. Eyni hərflərlə başlayan sözlərin istifadəsinə çalışmayın:
“The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday”; 5) Teztez ingilis dilində televizora və youtuba baxın. İngilis dilində sərbəst danışmağa malik olmaq
üçün bunu etmək zəruridir. Çalışın ki, cümlələri dilin daşıyıcısı kimi təkrar edəsiniz.
Beləliklə, ingilis dilində sərbəst və inamlı danışa bilmək üçün yuxarıda sadalananlara
əməl etmək lazımdır. İngilis dilində sərbəst danışmaq üçün ən mühüm amil fikrimizcə, dinləmə (listening) prosesidir. Bununla belə dildə sərbəst danışmaq üçün bütün amillər kompleks
şəkildə öyrənilməlidir (4). Yəni speaking, reading, vocabulary and grammar paralel olaraq
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inkişaf etdirilməlidir. Dil ünsiyyət vasitəsi olduğundan ondan kommunikasiya vasitəsi kimi
istifadə etməyi bacarmaq dilin öyrənilməsində əsas amillərdən biri hesab edilir.
Ədəbiyyat
1. Петров Д. Методика изучения иностранных языков. М., 2012.
2. Мильруд Р.П. Методика преподавания английского. М., 2014.
3. Голицына Н.Ю. Фразовые глаголы английского языка. М., 2017.
4. Murat Özgen, Özgun Koşaner. On phrasal and prepositional verbs projections in Turkish.
Open Journal of Modern Linguistics. Vol.5 N 6. İzmir, Turkey, 2015.
Н.Г.Набиев
Как можно свободно говорить на английском языке
Резюме
Чтобы улучшить ваш разговорный английский, лучше всего поговорить с носителем языка. Однако улучшить свой разговорный английский, вы можете и без говорящего партнера. Основной причиной трудного говорения на другом языке является не сам язык, а то, на каком языке вы думаете. Если вы думаете на своем родном языке, а затем пытаетесь говорить по-английски, тогда получается, что вы переводите. Перевод не всегда бывает удачным. Даже если человек владеет двумя языками, очень трудно переводить с одного языка на другой. Попытайтесь
использовать английский, когда думаете о насущном дне. В крайнем случае, используйте словарь для поиска слов. Таким образом, если вы не будете по-прежнему обращаться к родному
языку, вы заметите, что очень легко говорить на английском, когда вы думаете на нем.
N.H.Nabiyev
How can you get a fluent English
Summary
To improve the spoken English, the best thing to do is to talk with a native speaker. You can
still improve your spoken English, even without a speaking partner. Sometimes the difficult thing
about talking in a new language isn’t the language itself, but how you think about it. If you think in
your native language and then try to speak English, you’ll always have to translate between languages.
Translating isn’t an easy thing to do. Even people fluent in two or more languages have trouble
switching between languages. Try to use English when you’re thinking about your day, or when
you’re trying to decide what food to do. Even try to use an English dictionary to look up words. That
way you never have to use your native language and translate words. You’ll notice that when you
think in English, it’s easier for you to speak English.
Rəyçi: prof. N.Ş.Məmmədov
Redaksiyaya daxil olub: 26.04.2018
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ATALAR SÖZLƏRİNİN İNGİLİS VƏ RUS DİLLƏRİNDƏ QARŞILIĞI
Açar sözlər: atalar sözləri, xalq, ədəbiyyat, hikmətli sözlər
Ключевые слова: пословицы, народ, литература, мудрые слова
Key words: proverbs, nation, literature, wise words

Giriş
İnsanların həyatını atalar sözləri olmadan təsəvvür etmək çətindir. Odur ki, bir çox
illərin sınağından keçib gələn atalar sözləri bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Atalar
sözləri xarici dilləri daha yaxşı öyrənmək istəyən hər bir kəs üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Çünki onlar danışıq dilini daha da obrazlı, mənalı və canlı edir. Atalar sözlərinin müxtəlif
dillərdə tam qarşılığı olmadığı üçün onların öyrənilməsində də müəyyən çətinliklər qarşıya
çıxır. Qeyd edək ki, azərbaycan dilində olan bəzi atalar sözlərinin ingilis və rus dillərində də
qarşılığı vardır. Bu baxımdan xarici dil öyrənən insanların ingilis və rus dillərində müəyyən
qədər atalar sözlərini bilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında atalar sözlərinin yeri
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim və zəngin növlərindən biri də atalar sözləridir. Atalar sözləri xalq müdrikliyinin, xalq zəkasının, xalqın həyat təcrübəsinin bədii ifadəsidir. Onlar xalqın meydana gətirdiyi və keçmiş dövrlərdən bu yana sınaqdan çıxmış dəyərli
və hikmətli sözlərdir. Başqa növlər kimi, atalar sözləri də müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif şəraitdə yaranmışdır. Buna görə də o, müxtəlif təbəqələrin dünyagörüşünü, təcrübə və arzusunu ifadə etmişdir. Atalar sözlərinə ruslar ibrətamiz söz, qanadlı söz, qızıl söz, yunanlar və
romanlılar hakim fikirlər, italyanlar xalq məktəbi, ispanlar ruhun təbiəti, ingilislər və fransızlar təcrübənin barı və s. adlar vermişlər (3).
Atalar sözlərinə xas olan cəhətlər mövzu müxtəlifliyinin, bitmiş fikrin, ümumiləşdirmənin və nəticənin olmasıdır. Digər tərəfdən atalar sözləri xalqın həyatda sınanmış, müdrik və
nəsihətli fikirlərindən ibarət olur ki, bu da yüksək əxlaqi-tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır. Onların
əsas xüsusiyyəti həcmcə kiçikliyi, lakin mənaca dolğun, hikmətli və nəsihətli olmasıdır.
Atalar sözləri bitkin fikir ifadə edir və həm həqiqi, həm də məcazi mənada işlənir. Həqiqi mənada işlənənlər: "Doğru söz acı olar", "İş insanın cövhəridir", "Yaxşı dost qardaşdan
irəlidir", "Çıxan can geri qayıtmaz". Məcazi mənada işlənənlər: "Buynuzsuz qoçun qisası
buynuzlu qoçda qalmaz", "İlanın ağına da lənət, qarasına da", "İslanmışın yağışdan nə qorxusu", "Ağacı qurd içindən yeyər", "Qudurmuş köpəyin ömrü qırx gündür" və s.
Atalar sözləri xalqın mənəvi simasını, onun ideallarını, həyatın ən müxtəlif sahələri haqqında mülahizələrini əks etdirir. Xalqın əksəriyyəti tərəfindən qəbul olunmayan fikir və mülahizələr onun dilində yaşamaq hüququ qazana bilmir. Atalar sözü nə haqqında olmasından asılı
olmayaraq həmişə ümumiləşdirmədir. O yalnız nitqdə, canlı danışıqda öz konkret mənasını
kəsb edir (5).
Atalar sözləri 2 səviyyədən ibarət olur ki, bunlar məntiqi və bədii tərtibat səviyyələridir.
Eyni bir atalar sözü analogiya prinsipi ilə bir çox hallarda işlədilə bilər. Məsələn, “İt hürər,
karvan keçər” ifadəsi özünün həqiqi mənası ilə deyil, bir çox analoji situasiyalara tətbiq
olunması ilə maraqlıdır.
Atalar sözləri həyati situasiyaların modelləridir. Fransız yazıçısı, kəskin pamfletist A.
Rivarol demişdir: “Atalar sözləri bütün xalqların təcrübə və səriştəliliyinin məhsulları, bütün
əsrlərin düsturlara çevrilmiş sağlam mənasıdır” (5).
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Qeyd edək ki, Azərbaycanın klassik ədəbiyyatının incilərindən sayılan dahi şair Nizami
Gəncəvinin poemalarında da bir çox dəyərli və hikmətli kəlamlar müasir dövrümzdə belə
atalar sözləri kimi istifadə olunur. Buna bir misal göstərək:
Kamil bir palançı olsa da insan
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan
Nizami Gəncəvi bu kəlamla demək istəmişdir ki, hər bir şəxs öz peşəsinin kamil ustası
olmalıdır. Tez-tez peşə dəyişib işləri yarımçıq görməyin insanlar üçün bir faydasının
olmadığını söyləmişdir. Bundan başqa klassik ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrindən
sayılan Əfzələddin Xəqani, Məhəmməd Füzuli, Şah İsmayıl Xətai öz şeir və qəzəllərində
xeyli sayda Azərbaycan atalar sözləri işlətmişdir.
Atalar sözlərinin Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında yeri
Dilin tarixi inkişafı nəticəsində yaranaraq mənaca bölünməz olan atalar sözləri Azərbaycanın qədim adət və ənənələrinə güzgü tutan mürəkkəb frazeoloji sistemi ilə bütövləşmiş,
onunla iç-içə yoğrulmuşdur. Ona görə də atalar sözündə bir sözü yerindən tərpətmək, ya sözlərin sırasını dəyişdirmək o ifadənin sintaksisini pozub təsir gücünü azalda bilir (2). Çünki həmin tərkiblər milli dil və düşüncənin bir-birinə qarşılıqlı təsiri nəticəsində artıq qəlibləşmiş bir
struktur almışdır. Dil və folklorun sərhəddində dayanan və xalqın milli təfəkkür səviyyəsini
anlamaq baxımından heyrətamiz dərəcədə böyük dəyəri olan bu tərkiblərdə alınmalar da demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Atalar sözləri dərin mənaya eləcə də müdrikliyə malikdir.
Yüksək estetik dəyəri ilə seçilən uludan ulu bu sözlərin əsasında insanı əhatə edən doğru hadisələr üzərində doğrudan-doğruya müşahidə və sınaqlar dayanır. Fəlsəfənin belə sadə və ilkin
başlanğıcı olan atalar sözlərində ən müxtəlif tərəfləri ilə həyat hadisələrindən həm də sonsuz
dərəcədə, bitməz-tükənməz bir rəngarəngliklə bəhs edilir. Onlarda bir çoxlarına mübahisəli və
ziddiyətli kimi görünən cəhətlər isə, əlbəttə ki, varlığı, yaradılışı, həyatı bütün cəhətləri ilə
özündə əks etdirən el fəlsəfəsinin öz dialektikasından gəlir (2).
Atalar sözləri Azərbaycanın şifahi xalq ədəbiyyatında müstəsna rol oynadığı kimi, yazılı
ədəbiyyatda da rol oynayır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın bir sıra tanınmış yazıçıları öz əsərlərinin adlarını atalar sözləri və məsəllərdən götürmüşdür. Məlum olduğu kimi, hələ XIX əsrin ortalarından başlayaraq ibtidai məktəbin ana dili və qiraət kitablarında atalar sözlərinə olduqca geniş yer verilmişdir (2). Onu da qeyd etməliyik ki, hətta atalar sözləri hələ sistemli şəkildə toplanana qədər çox qədim zamanlardan başlayaraq yazılı ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrinin diqqətini cəlb etmişdir. Odur ki, atalar sözlərindən yazılı ədəbiyyatda da geniş şəkildə
istifadə olunmuşdur. Belə ki, Abbas Səhhətin "Yoxsulluq eyib deyil", Nəcəf bəy Vəzirovun "Daldan atılan daş topuğa dəyər", "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük", "Sonrakı peşmançılıq fayda verməz", Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin "Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini"
əsərlərinin adları şifahi xalq ədəbiyyatından götürülmüşdür (4). Azərbaycanın yazılı ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri sayılan bu yazıçıların yuxarıda qeyd olunan əsərlərinin adları
məhz atalar sözləridir ki, bunlar da müasir dövrümüzdə belə insanlar tərəfindən tez tez işlədilir.
Azərbaycan atalar sözləri ingilis və rus dillərində
Ən böyük hikmətləri ən sadə və dərin şəkildə izah edən atalar sözləri ucsuz-bucaqsız bir
aləmdir. Fikrin daim canlı olduğu, duyğu dolu bu sözlər aləmində həqiqi xalq ruhunun axıcılığı, sərrastlığı, dərin və təsirli ifadəsi var. Xalq fəlsəfəsinin dərinliyini qeyri adi bir tamlıqla
ifadə edən atalar sözlərini misralara bölüb qafiyəsini, rədifini axtarmaq doğru deyil. Çünki onlar onsuz belə simmetriyalı və ritmikdir. Düzlüyü, sərrastlığı, aydınlığı, emosionallığı, lakonizmi və bədii təsir gücü ilə atalar sözünə bərabər tutulası ifadə yoxdur.
Atalar sözlərinin məcazi mənaya, məzmuna və çoxmənalılığa görə təsnifi yanlışdır, çünki haqqında danışılan paremik vahidlər, demək olar ki, bütövlükdə məcazi məna və məzmun
üzərində qurulub. Obrazlığın xüsusi vasitələrindən olan məcazilik böyük bir qismi təbiətdəki
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qanunauyğunluqlarla insan təbiətinin qarşılaşdırılması üzərində qurulmuş atalar sözlərinin
mənaca çox aydın və bədii ifadəsini təmin edir.
Xalqın öz ruhundan qopub ümumi məfkurənin izini daşıyan və milli əhval-ruhiyyəni
açıqca meydana qoyan atalar sözləri elin öz içərisində gəzib dolaşan bir ədəbiyyatdır. O, eyni
zamanda millətin həyat tərzini proqramlaşdırma dili, cəmiyyətin davranış stereotipinin aydın
ifadəsidir. Bununla yanaşı, atalar sözləri üçün ümumbəşəri dəyərlər də çox səciyyəvidir. Bu
səbəbdəndir ki, müəyyən bir xalqa məxsus hansısa atalar sözünün bu və ya digər qarşılığını
başqa xalqda da tapmaq mümkündür. Bəzən aforistik janrın öz içərisində götürülən atalar
sözləri, tədqiqatçılara görə, dilin frazeologiyasının hətta ən qədim qatını təşkil edir.
Qeyd edək ki, müxtəlif dövrlərdə eyni peşələrlə məşğul olan insanlar mənaca eyni olan
atalar sözləri yaratmışlar. Bu xalqların dillərində olan atalar sözləri, deyimlər və zərb
məsəllərin tədqiqi göstərmişdir ki, onların hamısına xas olan ümumi xüsusiyyətlər vardır.
Həmin ümumi xüsusiyyətlər ondan ibarətdir ki, müxtəlif xalqların dillərində belə azərbaycan
dilində eyni mənanı verən bəzi atalar sözləri vardır.
Yəni ingilis və rus dillərində elə atalar sözləri vardır ki, onlar məhz azərbaycan dilində
eyni mənanı kəsb edir (1). Məsələn, “Yüz ölç, bir biç”; “Семь раз отмерь, один раз
отрежь”; “Score twice before you cut once”. “İlan vuran ala çatıdan qorxar”; “Пуганная
ворона куста боится”, “The scalded dog fears cold water”. “Hər şeyin bir həddi var”, “Во
всем надо знать меру”, “Bind the sack before it be full”, “Ayağını yorğanına görə uzat”,
“Крой куртку, по сукну”, “Cut your coart according to your cloth”. “Od olmasa, tüstü çıxmaz”, “Нет дыма, без огня”, “There is no smoke, without fire”. “Dağ dağa rast gəlməz, insan
insana rast gələr”, “Гора с горой не сойдется, а человек с человеком столкнется”, “Men
may meet, but mountains never”, “Təzə süpürgə təmiz süpürər”, “Новая метла чисто метет”,
“New broom sweeps clean”.
Ədəbiyyat
1. Mürşüdov Y.Y, Alman dilində atalar sözləri və məsəllər və onların ingilis, azərbaycan və rus
dillərində qarşılıqları, Bakı,1997, 50 s.
2. Bəydili C.A, Atalar sözü, Bakı, 2004, Öndər Nəşriyyat, 264 s.
3. http://zim.az/folklor/1325-atalar-sz-v-msllrin-tlim-trbiyvi-xsusiyytlri-haqqnda.html
4. https://az.wikipedia.org/wiki/Atalar_s%C3%B6z%C3%BC
5. http://freedomaga.blogspot.com/2009/01/atalar-szlrin-trif-vermzdn-vvl-mxtlif.html
Н.А.Наджафова
Сопоставление пословиц на английском и русском языках
Резюме
Пословицы имеют первостепенное значение с их мудростью и глубоко продуманным
смыслом. Пословицы считаются мудрыми словами, которые были проверены веками. Они созданы народом, и прошли через язык и пришли к этому дню. Пословицы всегда используются
людьми даже в нашем современном периоде. Они имеющими локальность, сострадание и
глубокий смысл были созданы народами многих стран. Как и в литературе каждой страны,
пословицы занимают особое место также в азербайджанской литературе. По этой причине их
важность является неоспоримым фактором.
N.A.Najafova
Comparison of proverbs in English and Russian
Summary
Proverbs are of paramount importance with their wisdom and deeply thought out meaning.
Proverbs are considered wise words that have been tested for centuries, created by people, and passed
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through the language and came to this day. With this way, they are always used by people even in our
modern period. They have locality, compassion and deep meaning were created by people of many
countries. As in the literature of each country, proverbs also occupy a special place in Azerbaijani
literature. For this reason, the importance of proverbs is an indisputable factor.
Rəyçi: prof. A.Məmmədov
Redaksiyaya daxil olub: 31.05.2018
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TÜRK DİLÇİLİYİNDƏ TERMİNOLOGİYANIN İNKİŞAFI TARİXİNDƏN
Açar sözlər: Türkiyə, termin, inkişaf, iqtisadiyyat, ortaq terminologiya
Ключевые слова: Турция, термин, развитие, экономика, общая терминология
Key words: Turkey, term, development, economy, common terminology

Türk dilçiliyində terminlərdən danışarkən nəzəri dilçilikdə mövcud olan fikirlərdən,
praktik nəticələrdən çıxış edərək onun kriteriyalarını müəyyənləşdirirlər. Türk dilçiliyində bu
prosesin – terminlərin müəyyənləşməsinin nəzəri məsələləri XX əsrin əvvəllərində geniş vüsət alır. Onun nəticəsidir ki, müasir Türk dilçiliyində bu sahədə xeyli işlər görülmüşdür. Onun
ümumiləşdirilmiş nəticəsini Zülfüqar Həmzənin yaradıcılığında görmək olar. O, terminlərdən
bəhs edərkən onları aşağıdakı xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir:
1. Terimler, bir bilimsel kavrama tek karşılığı bulunan kelimelerdir.
2. Terimlerin anlamları sabittir ve cümle içinde de olsa, değişik anlamlarda kullanılamazlar.
3. Terimlerin bildirdiği anlam yoruma açık değildir ve karşıladıkları kavramı net, açık
ve kesin bir biçimde belirtirler.
4. Terimler halkın söz varlığında yer almazlar, ama halk ağzında kullanılıp da sonradan
terim özelliği kazanmış kelimeler vardır (5: 20-21).
Türk dilində terminlərin formalaşmasının Birinci dövrünü tənzimat dövründən başlayırlar. Bu dövr Türkiyənin tarixində diğər sahələrdə olduğu kimi, dil, düşüncə tarixində də yeni
dövrdür. Məhz dilin sadələşdirilməsi məsələsi ilk dəfə bu dövrdə nəzərdən keçirilmişdir. Bu
dövrdə Qərbə yönəlmə, Qərb mədəniyyətindən öyrənmə hərəkat halını almışdır. Xüsusilə
Fransız müəllimlərinin Türkiyəyə gəlişi, orada yeni təhsil sisteminin tətbiqi, yeni dünyəvi fikirlərin formalaşması Türkiyənin gələcəyini təmin etmişdir. Şinasi, Ziya Paşa, Əhmət Cövdət
Paşa və Namik Kamal kimi görkəmli şəxsiyyətlər yeni düşüncə adamları kimi fəaliyyət göstərmişlər. Termin yaradıcılığı sahəsində Əhməd Cövdətin böyük xidməti olmuşdur: “Ahmet
Cevdet Paşa, dil bilgisi sahasında Arapça köklerden Osmanlıca terimler yaparak Abdülmecit’e sunmak üzere “Kavâid-i Osmâniyye” adlı bir eser yazmıştır. Gerek Tanzimat gerekse
Servet-i Fünun dönemlerinde genel olarak ya Arapçadan terimler alınmış ya da Osmanlıca
temelinde bir terim sistemine bağlı kalınmıştır. Arapça veya Osmanlıcası bulunmayan terimler için Fransızcaya başvurulmuştur” (2:267-276).
İkinci dövr isə “Milli ədəbiyyat dönəmi” adlanır. 1911-1923-cü illəri əhatə edən bu
dövrdə Ömər Seyfəddin Türk dilinin sadələşdirilməsi sahəsində aparılan fəaliyyətin önündə
gedirdi. Bu dövrdə Ziya Kökalp termin yaradıcılığı ilə bağlı konkret konsepsiya ilə çıxış edirdi: “Bu dönemde, ortaya koyduğu esaslarla Cumhuriyet dönemindeki dil ve terim çalışmalarına ışık tutan, bilim ve düşünce hayatımızda önemli bir yere sahip bir başka isim de Ziya
Gökâlp’tır. “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinin “Lisânî Türkçülüğün Umdeleri” başlıklı bölümünde bu konuyla ilgili görüşleri özetle şöyledir: “Yeni terimler aranacağı zaman önce halk
lisanına bakılacak, bulunmadığı takdirde Türkçe kurallara bağlı olarak Türkçe eklerle yeni
kelimeler yapılacak. Bunlar yetmezse Arapça ve Farsçaya başvurulacak, ancak Arapça ve
Farsça tamlamalardan kaçınılacaktır. Bununla birlikte bazı dönemlerin ve meslek kollarının
özel durumlarını gösteren kelimelerle çeşitli teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları
aynen alınacaktır” (1, 130). Beləliklə, Cümhuriyyət dövrünə qədər təqribən bir əsrə yaxın
tarix keçməsinə baxmayaraq, Türk dilçiliyində termin məsələsi hələ də həllini gözləyirdi.
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Üçüncü dövr cümhuriyyət dönəmidir. Bu, Türkiyənin həyatında tam dönüş nöqtəsidir.
1932-ci ildə Türk Dil Kurumunun yaradılması termin yaradıcılığında bəzi məsələlərə aydınlıq
gətirdi və xeyli sayda türk mənşəli terminlər yaratmağa stimul verdi. 1932-ci ildən 1980-ci ilə
qədərki bu dövrdə türk dilinin sadələşdirilməsi prosesi ilə parallel olaraq terminlərdə türkləşmə böyük vüsətlə davam edir. 1934-cü ildə İkinci Türk Dili Qurultayı keçirilir və termin
yaradıcılığındakı yayğınlıq və çoxluğu bir problem kimi qeyd olunur, onun həlli istiqamətində
tədbirlər müəyyənləşdirilir. Nəhayət, 1936-cı ildə Üçüncü Türk Dili Qurultayı keçirilir. Qurultayın qərarı ilə terminlərin orta məktəb dərsliklərində yer alması qərara alınır. Ondan sonra
Türkiyə də termin yaradıcılığı bu şəkildə davam edir: “çeşitli bilim dallarıyla ilgili olarak
hazırlanan terimler, Türk Dili (Belleten) dergisinin 1937 tarihli sayısında yayımlanmıştır.
1941’de Türkçe Terimler Cep Kılavuzu, 1963’te de Ortaöğretim terimler Kılavuzu çıkarılmıştır. Tanzimat’tan günümüze kadar uzanan zaman dilimi içinde terimler konusunda ortaya
konulan görüşleri ve başlıca yaklaşımları üç başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;
1. Arapçaya dayalı terim oluşturma anlayışını benimseyip savunanlar. Bunlar dilde
tabiî tekâmülü kabul edenlerdir. 2. Batıya yönelişimizle birlikte Fransızca başta olmak üzere
Batı dillerinden terim almayı uygun görenler. 3. İkinci Meşrutiyet’ten sonra Türkçülük ve
Milliyetçilik akımlarının etkisiyle Türkçe köklerden Türkçe eklerle terim oluşturmayı
benimseyip savunanlar” (2:267-279).
Təbii ki, belə böyük miqyaslı hərəkatda bəzi nöqsanlar da özünü göstərirdi. Timurtaş
onları belə ümumiləşdirirdi: “1. Dilimizde yüzyıllarca kullanılan ve halka mûnis gelen, üstelik
karşılığı da olmayan yabancı asıllı kelimeler atılıp, yerlerine uydurma ve yanlış kelimeler
konulmuştur.
2. Yeni kelime ve terim yapılırken ek ve köklerin anlam fonksiyonuna dikkat edilmemiş, eklerin vazife ve yerleri göz önünde tutulmamıştır. Böylece mesela fiil köküne gelmesi gereken ek, isme getirilmiştir. (Bu fonksiyon değişikliği çorabın eldiven olarak kullanılmasına benzer).
3. Yeni kelime ve terim teşkilinde, yalnızca Türkiye Türkçesindeki işlek ve az işlek ek
ve kökler kullanılacakken; canlı ve ölü bütün Türk lehçe, ağız ve yazı dillerinden ek ve kök
alınmıştır. (Ancak Altıncı Türk Dil Kurultayından sonra, Türkiye Türkçesini esas alma prensibi kabul edildi.) Türkiye Türkçesinde de İstanbul ağzına uymak ve ancak gerektikçe Anadolu’da müşterek ve umumî olarak kullanılan kelimeleri almak gerekirken, böyle yapılmayıp
bazen sadece bir köyün kullandığı kelime alınmıştır.
4. Terimler yapılırken, lügât (sözlük) manası karşılığı esas alınıp mefhum (kavram)
karşılığı ihmal edilmiştir.
5. Kelime ve terimler meydana getirilirken bazen Avrupa dillerindeki kelimelere ses ve
şekil bakımından benzer sözler uydurulmuştur.
6. Türkçenin hiçbir şivesinde mevcut olmayan ekler ortaya çıkarılmıştır.
7. Terimler iyice düşünülmeden ve dilin kurallarına uygun olmadan meydana getirildiği
için, sık sık değiştirilmiş; bu yüzden istikrarsız bir durum ortaya çıkmıştır.
8. Yeni kelimelerin yazarlar ve sanatkârlar tarafından dile yerleştirileceği gerçeği unutulmuş, okullar vasıtasıyla zorla dile sokma yoluna gidilmiştir (3, 208).
Türk dilçiliyində terminologiya problemlərinin həlli istiqamətləri. Digər türk xalqları
kimi, türk dilçiliyində də elmi terminologiyanın yeni dövrü XX əsrin I rübündən başlayır;
xarici intervensiyanın qarşısını alan, onları məğlub edən türk dövləti “Osmanlı”dan fərqli
olaraq Respublika idarəetmə üsuluna keçməklə ictimai-siyasi həyatda böyük dəyişikliklər
oldu. Bu, təhsil, maarif və elm sahəsində köklü dəyişikliklə müşayət olunurdu. Bu kontekstdə
dil problemləri, o cümlədən də terminologiya məsələlərinə də yeni baxış meydana gəldi.
Məsələn, ərəb, fars mənşəli terminlər milli və Avropa mənşəlilərlə əvəz olunmağa başladı.
Əslində bu, yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq dilçilikdə olan reformanın ən mühüm tərəfinə aid idi. Yeni iqtisadi-siyasi münasibətlər yeni terminləri ortaya çıxartdı, onların formalaş47
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ması prinsipləri yeni türk düşüncəsinə uyğun olaraq əksərən türk mənşəlilərə üstünlük
verilirdi. Həmin dövrdə türk dilçiliyinin mühüm vəzifələrindən biri türk dilinin leksikasını
xarici dillərin asılılığından qurtarmaqdan ibarət idi. Həmin dövrün iqtisadi cəhətdən səciyyəvi
xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, Türkiyədə bank sistemi, iqtisadi məsələlərin sənədləşdirilməsi
üçün yeni termin zərurəti ilə tez-tez üzləşirdilər. Türk dilçiliyində bu səbəbdən terminologiyanın ciddi şəkildə öyrənilməsinə baxmayaraq, həll olunmamış məsələlər indi də çoxdur. Bildiyimiz kimi XX əsrin əvvəllərinə qədər türk dilində ərəb-fars mənşəli iqtisadi terminlər aparıcı
rola malik idi, daha doğrusu, onlardan təşkil olunurdu. Bu dövrdə fransız, II Dünya müharibəsindən sonra isə ingilis mənşəli alınmalara üstünlük verməyə başladılar. Bu sahə ilə məşğul
olan mütəxəssislər qeyd olunan prosesi belə təsvir edirlər: “Наибольший интерес представляют англицизмы, так как являются более поздними заимствованиями и вызывают
ряд проблем. Экономические термины, заимствованные из английского языка, как правило, приспосабливаются к особенностям турецкого произношения и орфографии:
tranche —> 1гащ - транш (а), часть, доля; clearing —* kliring - клиринг, безналичный
расчет; jobber —+ cobber - джоббер. Однако процесс проникновения английских слов в
турецкий язык настолько интенсивен, что часто сохраняется их английская орфография, противоречащая системе орфографических правил турецкого языка: off-shore офф-шор; leasing -лизинг; underwriting - андеррайтинг, гарантированное размещение
ценных бумаг. Проблема проявляется более явно при присоединении турецких аффиксов к заимствованным экономическим терминам, употребляемым воригинальной форме, то есть сохраняющим оригинальную орфографию - аффиксы фонетически оформляются согласно не турецкому, а английскому произношению. В заимствованных из английского языка экономических терминах присоединяемые аффиксы часто отделяются
от основы слова апострофом, что также нарушает правила орфографии турецкого языка
(offshore'dan, market maker Ък, marketing'de)” (3). Bu dövrdə alınma terminlərin türk dilində böyük sürətlə artımı Türk Linqvistik cəmiyyətini rəsmi dil siyasətini həyata keçirtmək zərurəti qarşısında qoydu. Türk terminoloqları alınma terminlərin türk ekvivalenti üzərində işləməyə başladılar. Məsələn, “bilanço” (ital.) - dengelem-balans; yaxud: transfer( frans.) – aktarma, geçirme və s. Bu hərəkatda çoxlu sayda türk mənşəli iqtisadi terminlər dilə daxil olsa da,
onların bir qismi sonradan dildən çıxmışdır. Məsələn, Genortaklik-xoldinq; tecim-ticarət və s.
Bir qisminin isə ekvivalentləri dildə paralel olaraq işlənir. Hətta elə hallara rast gəlmək olur
ki, eyni iqtisadi anlayışın bir neçə variantı meydana gəlir. Bunların nəticəsi olaraq türk iqtisadi terminlərində anlaşılmazlıq yaranır. Bu xüsusiyyət əsas XX əsrin ortalarında müşahidə
olunur. Bunu duyan terminoloqlar ərəb-fars mənşəli iqtisadi terminlərin əvəzinə avropa mənşəliləri dövriyyəyə buraxmağı təklif edirlər. Məsələ onda idi ki, eyni anlayışı müxtəlif iqtisadçılar müxtəlif cür adlandırırdılar. Göstərilən bu əlamətlər təkcə iqtisadi terminləri əvəz etmirdi, ümumiyyətlə, türk terminosistemini əhatə edirdi. Bütün qeyd olunan xüsusiyyətləri nəzərə
alaraq Türk Linqvistik Cəmiyyəti qeyd olunan neqativ halı aradan qaldırmaq üçün tədbirlərə
başladı; seminarlar, konfranslar təşkil edildi. Həmin problemi həll etməkdən ötrü 2004-cü il
iyulun 29-da Atatürk adına Ali Mədəniyyət, Dil və Tarix Cəmiyyəti Türk Linqvistik Cəmiyyətində iqtisadi terminlər üzrə İşçi Qrupu yaradılır və onların ilk iclası 2004-cü il avqustun
20-də keçirilir. Onlar İqtisadi terminlər lüğətində yer tutan terminləri nəzərdən keçirməyə başladılar. Aparılan müşahidələrin əsasında bu nəticəyə gəldilər ki, türk dilində iqtisadi terminologiya XX əsrdə iki xətt üzrə inkişaf etmişdir:
1. Avropa dillərindən alınan terminlər;
2. Yaradılan iqtisadi terminlər (buraya türk ekvivalenti daxildir).
Nəticə olaraq onu da qeyd etdilər ki, türk dilində termin yaradıcılığı tam başa çatmamışdır və onun həll olunası çox problemləri vardır. Səciyyəsinə görə alınma terminləri aşağıdakı cür qruplaşdırırdılar:
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1. Material alınma. Məsələn, ihracat (ərəb) – xaricə çıxartma\\satma. obliqasiya (frans.)
- obliqasiya.
2. Kalka etmə: Tatlandırıcı (ingilis dilindən ).
3. Qarışıq alınmalar: Bankaçı, avans vermək və s. ( 3).
Ümumiyyətlə, müasir türk dilində iqtisadi terminlər ərəb, fars, türk, italyan, fransız,
ingilis, yunan mənşəlidir və yuxarıda sadalanan tədbirlərin sayəsində türk mənşəlilər
möhkəmlənməyə başlayır. Bütün aparılan təmizləmə tədbirlərinin keçirilməsinə baxmayaraq,
ərəb mənşəli iqtisadi terminlər yenə də çoxluq dərəcəsinə görə üstünlüyünü qoruyub
saxlayırdı ki, bu da həmin terminlərin türk iqtisadi həyatına dərindən kök salması ilə bağlıdır.
Türk xalqlarının ortaq terminologiyası məsələsi. Sovetlər birliyinin iflasından sonra
müstəqillik qazanan türkdilli respublikalar ictimai-siyasi, elmi və mədəni həyatın bütün sahələrində müxtəlif səbəblərdən yığılıb qalmış, həll olunmamış məsələlərin həlli istiqamətində işlərini yenidən qurdular. Yeni tarixi şərait yeni yanaşma tələb edirdi. Məsələn, Türk xalqlarının
ümumi əlifbası, dili, terminologiyası və s. Həmin məsələlərin həlli müxtəlif maneələrlə rastlaşırdı. Məsələn, terminologiya məsələləri kimi. Türk xalqlarının elmi zümrəsinin bir-birini anlaması üçün ümumi terminologiyanın yaradılması türk xalqlarının bir-birinə yaxınlaşmasının
çox vacib şərtidir, ümumi türk dili yaratmaq sahəsində çox mühüm addımdır. Çünki türk dillərində terminlər mənşəcə müxtəlif istiqamətləri əhatə edirdi, bu da onların elmi üslubunda
anlaşılmazlıq yaradırdı. Məsələn, türk dilində əgər ərəb, fars, ingilis, fransız, yunan dillərinə
aid sözlərdən termin kimi istifadə edirdilərsə, azərbaycan dilində ərəb, fars terminləri ilə yanaşı rus və rus dili vasitəsi ilə bağlı terminlər işlədilirdi. Bu da konkret tarixi şəraitlə bağlı idi.
Bununla da, bir-birindən uzaq düşən türk xalqlarının yaxınlaşmasını təmin etmək məqsədi ilə
ümumi terminlər yaradılması bir vəzifə kimi ortaya çıxdı. Türkcənin elmi qolu bu sahədə ilk
addım kimi qəbul olunurdu. Bu məqsədlə 1993-cü ildə türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq,
qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı bu məsələyə həsr olunur, eləcə də ümumi terminologiya
məsələləri də qoyulur. Qurultayda terminologiya ilə bağlı aşağıdakı qərarlar qəbul olunur:
1. I qurultayda dil-əlifba komissiyasının yaradılması;
2. Türk dillərində terminləri birləşdirmək məqsədiylə ayrı bir terminoloji iclasın keçirilməsi;
3. Terminoloji komissiyanın yaradılması;
4. «Türk ləhcələri hüquq terminləri lüğəti»nin hazırlanması;
5. İçərisində təhsil terminologiyasında ortaqlığı təmin etmək məqsədilə ortaq ixtisas
komissiyasının qurulması;
6. Həmçinin türk dünyasında dil, ədəbiyyat, incəsənət, elm, texnika və idman kimi
müxtəlif sahələrə aid mümkün olduqca ortaq terminlərin yaradılması;
7.Türk dünyasında termin birliyi sahəsində aparılan işlərin sürətləndirilməsi, bununla
bağlı olaraq, türk dövlət və cəmiyyətləri tərəfindən elmi iclaslar keçirilməsi və nəticələrin
ictimaiyyətə çatdırılması;
Qurultayın yekun sənədində türk dünyasında termin birliyini təmin etmək məqsədilə
əlaqədar sahələrdə mütəxəssislərin qatılacağı elmi iclasların keçirilməsi qərarı qəbul edilmiş
və XI Dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayında təhsil və elm adamları ortaq terminologiyanın yaradılmasına dair tövsiyə və təkliflərini irəli sürmüşlər (6). Türk dillərinin vahid terminologiyası üçün 6 minə qədər beynəlmiləl termin toplanılmışdır (7).
Ədəbiyyat
1. Gökalp, Ziya, Türkçülüğün Esasları, (Haz: Mehmet Kaplan), Kültür Bak. Yay., İstanbul,
1976. s.130.
2. Kastamonu Eğitim Dergisi. Mart 2008 Cilt:16 No:1, s.267-276. Terim sorunu ve eğitim
öğretimde terimlerin yeri ve önemi.
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Г.Ф.Гурбанова
Из истории развития терминологии в турецкой лингвистике
Резюме
В статье рассматривается формирование терминологии в турецкой лингвистике, основные
направления ее развития, три этапа формирования терминологии и государственная забота о
решении проблем в этой области. Первый этап формирования термина регулируется, второй этап
называется периодом национальной литературы, а третий этап называется республиканским
периодом. В статье подчеркивается роль Конгресса турецкого языка в плане формирования
терминов и выработки систематических образов. Научная терминология в Турции начинает формироваться с первой четверти 20-го века, как и в других турецких республиках. Во время анализа
фактов были рассмотрены взгляды З.Гегальпа, Ф.Тимурташа, Х.Зульфикара и других ораторов.
G.F.Gurbanova
From the history of the development of terminology in Turkish linguistics
Summary
The article deals with the formation of terminology in Turkish linguistics, the main directions of
its development, the three stages of the formation of terminology, and state care for the solution of
problems in this field. The first phase of the term formation is regulated, the second stage is called the
National Literature Period, and the third stage is called the republican period. The article emphasizes
the role of Turkish Language Congress in terms of forming terms and drawing systematic images. The
scientific terminology in Turkey begins to form from the first quarter of the 20th century, as in other
Turkish republics. During the analysis of the facts, the views of Z.Gögalp, F.Timurtaş, H.Zulfikar and
other speakers were addressed.
Rəyçi: filol.e.d., prof. İ.Z.Qasımov
Redaksiyaya daxil olub: 05.04.2018
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
(Bakı şəh., Ü.Hacıbəyov küç., 68)

QƏRBİ AZƏRBAYCAN ŞİVƏLƏRİNDƏ ƏDƏBİ DİLİN
ARXAİK QRAMMATİK VAHİDLƏRİ (mənsubiyyət kateqoriyası)
Açar sözlər: qrammatik vahid, dialekt, şivə, arxaizm, ədəbi dil, kateqoriya
Ключевые слова: грамматическая единица, диалект, говор, архаичная единица, литературный
язык, категория
Key words: grammatic units, dialect, accent, archaism, literary language, category

Qərbi Azərbaycan şivələrində müasir Azərbaycan ədəbi dili ilə müqayisədə arxaikləşmiş bir sıra xüsusiyyətlər mövcuddur ki, bunlardan biri də mənsubiyyət kateqoriyasının tarixən ədəbi dildə işlənmiş, bu gün isə ədəbi dil səviyyəsindən çıxaraq dialekt və şivələrdə, həmçinin araşdırdığımız Qərbi Azərbaycan şivələrində qalmış morfemlərdir. Sahib şəxslə mənsub
əşya arasındakı münasibəti ifadə etməyə xidmət edən mənsubiyyət kateqoriyası Azərbaycan
dili, onun ayrı-ayrı dialekt və şivələri, həmçinin digər türk dilləri, onların ayrı-ayrı dialekt və
şivələrində özünü göstərən ümumi qrammatik kateqoriyadır. Mənsubiyyət kateqoriyasını yaradan morfemlər, dilimizin digər dialekt və şivələrində olduğu kimi, Qərbi Azərbaycan şivələrində də ədəbi dillə, əsasən, uyğunluq təşkil edir. Bu səbəbdən, ədəbi dillə uyğunluq təşkil
edən morfemlərdən bəhs etməyi məqsədəuyğun hesab etmirik. Bizim üçün maraqlı olan Qərbi
Azərbaycan şivələrində işlənən, ədəbi dil baxımından arxaikləşmiş mənsubiyyət kateqoriyası
morfemləridir ki, buna II şəxsin təkinin və cəminin mənsubiyyət şəkilçilərini, həmçinin mənsubiyyət şəkilçili sözlərin hallanması zamanı qəbul etdikləri morfemləri aid etmək olar.
Qərbi Azərbaycan şivələrində mənsubiyyət kateqoriyasının müasir ədəbi dildən fərqli
morfemləri: Qərbi Azərbaycan şivələrində mənsubiyyət kateqoriyasının morfoloji əlamətlərinin ədəbi dildən fərqli formaları II şəxsin təkində və cəmində özünü göstərir. Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt və şivələrinin xüsusiyyətlərini daşıyan Qərbi Azərbaycan şivələrində
(Ağbaba, Basarkeçər, Kalinino, Çəmbərək, Karvansaray və b.) II şəxsin təkində mənsubiyyət
kateqoriyasının morfoloji göstəricisinin tərkibindəki n səsinin velyar ŋ səsi ilə əvəz olunmuş
variantı (samitlə bitən sözlərdə -ıŋ4, saitlə bitən sözlərdə -ŋ) işləkdir: Ataŋ maŋa qısqı gəlir,
elə bilir kin, pərdiləri mən oğurramışam.; A gədə, anaŋ kərkiyi burya qoymuşdu, ha:nı? Döymə qapımı, döyəllər qapıŋı. və s.
Z.Vəliyev qədimdən mövcud olmuş və ədəbi dildə istifadədən çıxmış “nunu saqır” səsinin ədəbi dildə olmamasının bəzi sözlərin, yaxud bütöv cümlələrin kobud morfoloji təhrifinə
gətirib çıxardığını, bunun nəticəsində sözün, yaxud cümlənin öz əsas mənasını itirdiyini qeyd
etmiş, “əlini yu”, “adını de”, “dərsini oxu” kimi ifadələrin iki mənada başa düşüldüyünü, bu
ifadələrin öz əlini, yaxud onun əlini yu, öz adını yaxud onun adını de, öz dərsini, yaxud onun
dərsini oxu mənalarından hansını ifadə etdiyinin anlaşılmadığını qeyd etmişdir: “Əgər “nunu
saqır” istifadə olunsaydı, bu ikilik yaranmazdı, çünki bu səs işlənmədikdə ifadə “onun”, işləndikdə isə “özünün” mənasını ifadə edərdi” (1, 10).
Hal-hazırda Qərbi Azərbaycan şivələrinin bir qismində, həmçinin Azərbaycan dilinin
qərb və şimal qrupu dialekt və şivələrində qalmış bu xüsusiyyətə tarixən ədəbi dildə çox geniş
şəkildə rast gəlirik: “Kitabi-Dədə Qorqud”da: Ol qırq namərd – babaŋıŋ yoldaşları babaŋı
tutdılar (2, 34); Səniŋ də içində odaŋ varsa, yigit, degil maŋa (2, 35); Səniŋ də içində nişanlıŋ
varsa, yigit, degil maŋa (2, 35); Qırq yigidlən oğluŋ Uruzı gətürmiş, – bizimdir! Qarıcıq
anaŋı gətürmişiz, – bizimdir! (2, 48); “Dastani-Əhməd Hərami”də: Ataŋ verib idi biz
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qullarını, Xəzandan saxlasın haqq güllərini (3, 90); Dedi ol qız: e məhbubi-zəmanım, Fəda
olsun yoluŋda dadlı canım (3, 94); Yusif Məddahda: Dedilər tacir duaçıŋdır səniŋ, Açdı
içindəkin gördi təbəqiŋ (3, 136-137); Dedi: Atuŋmi gərək, yaxud başuŋ, Qanğısıdur bu ikisindən xoşiŋ (4, 159); İmadəddin Nəsimidə: Çün Nəsiminiŋ susamış qanına yarıŋ ləbi, Noldu,
ey münkir, saŋa kim, qaynadı qanıŋ yenə (5, 56); Camalıŋ rövzeyi-rizvan deyilmi? Dodağıŋ
çeşmeyi-heyvan deyilmi? (5, 101); Qara qaşlarıŋ yayından maŋa kirpik oxun atar, Ala
gözləriŋ məgər kim, yenə qanıma susandı (5, 112); Kişvəridə: Maŋa dir xəlq kim yaruŋ əcəb
bimehrü bədxudur (6, 94); Bir söz bilə üz mürdəyə can verdi dodağıŋ (6,96); Şah İsmayıl
Xətayidə: Sanma ancaq müşkə verdi bu siyəhruluğ saçıŋ, Məh yüzüŋ qıldı xəcil bağlarda
vərdi-əhməri (7, 199); Getməz Xətayi cövr ilə qapuŋdan, ey pəri, Gülşən bilürmən ol sərikuyində külxəni (7, 199); Ey sənəm, yoluŋda bu aləm fədadır, can dəxi, Bəlkə quldurur saŋa
aləmdə hər sultan dəxi (7, 199); Qövsi Təbrizidə: Mən ki, təsliməm saŋa, bəs dəxi istiğna
nədir, Başıŋ üçün, mətləbiŋ, ey ahuyi-rəna nədir (8, 115); və s.
Bu forma Naxçıvan dialekt və şivələrində də özünü göstərir; məsələn: sahadıŋ, əliŋ,
əviŋ, dədəŋ (9, 91). Bu ifadə formasının İmişli, Zəngilan, Cəbrayıl və digər şivələrdə də işləndiyi qeyd olunur (10, 121). Ümumilikdə isə bu forma Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt
və şivələri üçün xarakterikdir.
II şəxsin cəmində də mənsubiyyət kateqoriyasının morfoloji göstəricisinin tərkibindəki
n səsinin velyar ŋ səsi ilə əvəz olunmuş variantı qərb qrupu xüsusiyyətlərini daşıyan Qərbi
Azərbaycan şivələrində (Ağbaba, Kalinino, Basarkeçər, Çəmbərək, Karvansaray və b.)
işləkdir: Çörəyŋiz kutarıf deəsən.; Getmişdim şəhərə, qonşuŋuz Pəriyi gördüm. və s.
Hal-hazırda Qərbi Azərbaycan şivələrinin bir qismində, həmçinin qərb qrupu dialekt və
şivələrində, müəyyən dərəcədə Zəngilan, Cəbrayıl, Naxçıvan və Şəki dialekt və şivələrində
qalmış bu xüsusiyyətə tarixən ədəbi dildə rast gəlirik: “Kitabi-Dədə Qorqud”da: Andan
Beyrək aydır: “Bəglər, sizüŋ eşqiŋizə çəkəyim yayı, atayım oxı” – dedi (2, 71); Eviŋiz ardında
sarvanlar, Saŋa baqar onlar (2, 73); Həm ölüləriŋiziŋ yorğasın binərəm, kahillərin yedərəm”,
- dedi (2, 155); “Dastani-Əhməd Hərami”də: Dedi Əhməd Hərami şaha: mütləq, Yer etdi
eşqiŋiz canda mühəqqəq (3,88); Ataŋız sizi ana veribəndir, Quzum dəxi nə der, bir görəyin
der (3, 90); Yusif Məddahda: Vərqəyə, elçi verilibdi vəzir, Şahiŋiz alın geri, der, ya əmir (3,
126); Bən qapuŋuzda turam qullar kibi, Şah olub siz oturuŋ bəglər kibi (4, 166); İ.Nəsimidə:
Dərgahıŋızda qoyma rəqibi-münafiqi, Zira ki, Kəbənin hərəmi istəməz kilab (5, 25); Mirzə
Cahanşah Həqiqidə: Eşqiŋiz yolunda can qurban qılandır payidar, Hər dili əyridə yoxdur dəviyi-mərdanələr (3, 202); Kişvəridə: Hər kim olur yarıŋız, daş ilə başın yarıŋız (6, 82); Gəhi
dirəm nicədür xatiri-mübarəkiŋiz (6,88); Ş.İ.Xətayidə: Gülzari-cəmalıŋız ğəmindən, Bülbül
təki eyləsün məni zar (7, 311) və s.
M.Məmmədli şivələrimizdə ikinci şəxs mənsubiyyət şəkilçisinin velyar ŋ ilə işlənən variantının geniş arealda mühafizə olunmasını təsadüfi hesab etmir, velyar ŋ səsinin tarixən türk
dillərinin oğuz qrupunu başqa türk dil qruplarından fərqləndirən spesifik səs olduğunu, tədricən işlənmə arealı məhdudlaşsa da, şivələrdə saxlandığını qeyd edir (10, 126). A.M.Şerbak tatar, qırğız, qumuq, salar, sarı uyğur və b. türk dilləri materialları üzərində aparılan tədqiqatlara
əsasən, fikrini ümumiləşdirərək, müasir və qədim türk dillərində mənsubiyyət formalarını yaradan şəkilçiləri sadalayarkən II şəxsin təkində -(ἳ)ң ~ -(y)ң, cəmində -(ἳ)ңἳз ~ -(y)ңyз morfemlərinin də işləndiyini qeyd etmişdir (11, 72-73-74). Qədim özbək dilində II şəxsin mənsubiyyət şəkilçiləri -ң, -ңἳз ~ -ңiз ~ -ңyз ~ ңÿз (12, 115), müasir özbək ədəbi dilində II şəxsin
mənsubiyyət şəkilçiləri təkdə -(и)нг, cəmdə -(и)нгиз (13,86), türkmən dilində -ың, -иң, -уң, үң, -ыңыз, -иңиз, -уңыз, -үңүз, -ңыз, -ңиз (14, 94) formasındadır. Qədim türk yazılı abidələrində bu morfem işlənmiş, “Qədim türk lüğəti”ndə -ŋïz (-ŋiz; -ïŋïz; -iŋiz; -uŋïz; -uŋiz; -uŋuz;
-üŋüz) şəkilçiləri II şəxs cəmin mənsubiyyətini yaradan formalar kimi göstərilmiş, ünüŋüz
“sizin səsiniz”, jarlïqïŋïz “sizin əmriniz”, törüŋüz “sizin qanunlarınız” misalları verilmişdir
(15, 659).
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Mənsubiyyət şəkilçili sözlərin hallanması: Mənsubiyyət kateqoriyası ilə bağlı maraqlı cəhətlərdən biri də mənsubiyyət şəkilçili sözlərin hallanması zamanı özünü göstərir. Qərbi Azərbaycan şivələrində hal kateqoriyasının xarakterik xüsusiyyətləri barədə bəhs edərkən, əsasən
qərb qrupu dialekt və şivələrin xüsusiyyətlərini daşıyan şivələrdə (Ağbaba, Basarkeçər, Çənbərək, Karvansaray və b.) sözlərin hallanarkən velyar ŋ səsini qəbul etdiyini qeyd etmişdik.
Lakin mənsubiyyət şəkilçili sözlərin hallanması zamanı qərb qrupu ilə yanaşı, cənub qrupu
dialekt və şivələrinə uyğun gələn Qarakilsə (Şəki və Ağudi kəndləri) şivəsində də bəzi hallarda
(yiyəlik, yönlük, təsirlik hallarda) velyar ŋ səsinin işlənməsinin şahidi oluruq: -ŋın, - ŋun, - ŋı, ŋu, - ŋa: Oğluŋun ağlı çaşıf, ağzıŋa ələni zəvzi:r. Sisyan (Qarakilsə) şivəsini tədqiq edən
Q.Bağırov bu şəkilçilərin həmin şivələrdə vaxtilə geniş işləndiyini, hazırda isə az işləndiyini
qeyd etmişdir (16, 68). Tarixən ədəbi dildə də bu formaya rast gəlirik: Qılıncınıŋ belçağına
yapışdı kim, bunı çırpa, gördi kim, əlində qopuz var (2, 151); Qazan aydır: Ölüləriŋə aş
verdigiŋ vaqt əllərindən aluram (2, 155); Yigit, qarusından qollarıŋı bağlatmağıl! (2, 151) və s.
Mənsubiyyət şəkilçili sözlərin hallanması zamanı yiyəlik halda olan sözlərin şəkilçisiz
işlənməsi də maraq doğurur. Bu forma yalnız Qərbi Azərbaycan şivələri üçün deyil, bütünlükdə Azərbaycan dili dialekt və şivələri, canlı danışıq dili üçün xarakterikdir: Xalam qızıdı
dayna, tanımadıŋmı?; Qardaşım oğlu savaxdan gözdü:r. Tarixən ədəbi dildə də məhz bu forma işlək olmuşdur: Yusif Məddahda: Bən qızımı namizəd eyləmişəm, Kim qardaşım oğliçün
söyləmişəm (3, 135) və s.
Linqvistik araşdırmalarda da bu halın -ın4,-nın4 şəkilçisinin işlənmədiyi qeyri-müəyyən
yiyəlik hal forması kimi deyil, müəyyən yiyəlik halda -ın4,-nın4 şəkilçilərinin düşməsi kimi
izah olunduğunu görürük. Mənsubiyyət şəkilçili sözlərin hallanması zamanı yiyəlik hal şəkilçisinin düşməsindən bəhs edən C.Qəhrəmanov və Z.Hacıyeva “Vərqa və Gülşah” əsərindən
“Yürəgüm qanı gözümdən saçılur; Ey canüm canı bəni tərk etməgil; Budur ol canüm içində
can olan” nümunələrini vermiş, yiyəlik hal ilə bağlı bu xüsusiyyətin H.Mirzəzadə, S.Əlizadə,
Ş.Xəlilov tərəfindən də qeydə alındığını göstərmişlər (4, 48).
Mənsubiyyət şəkilçili sözlərin hallanması ilə bağlı daha bir maraqlı forma III şəxsin
mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etmiş sözlərin təsirlik halda işlənərkən, təsirlik hal şəkilçisinin
tərkibindəki sait səsin ixtisar olunmasıdır. Bu forma Qarakilsə, Ağbaba, Dərələyəz, Çəmbərək, Karvansaray, Basarkeçər və s. şivələrdə özünü göstərir: Onnarın söypətin eşitdim.; Qoymadı ha, çörəyin rahat yesin.
Tarixən ədəbi dildə də bu forma çox geniş şəkildə işlənmişdir: Beyrək qızın oqın yardı
(2,56); Əl qavşırıb, ol yigidə salam vergil! Əlin öpüb, boynun quçğıl! (2, 147); Uru durdı,
tavladan bir şahbaz ad çıxardı, əyərlədi, geyimin geydi (2, 148); Yusif Məddahda: Vərqədən
küllü döndərədi yüzün, Meyli oldu kim, verə anə qızın (3, 138); Bunların ol hiyləsin bildir
ana, Xayin olmasun, amanətdir saŋa (3, 139); Mirzə Cahanşah Həqiqidə: Hər təşnənin ki,
canı müsəffa ləbin deyil, İçmən həyat abın ol peymanələrdə mən (3,199); Əhli-eşqin ahını gəl
aşiqi-canana sor, Xosrovi-hüsnün məqamın rovzeyi-rizvana sor (3, 202); Şah İsmayıl Xətayidə: Oldur ki, ana yıxıldı Yəqub, Həm çəkdi anın bəlasın Əyyub (7, 256); Məhəmməd Əmanidə: Hər nə kim, dünyada var, Öz miqdarın arzular (17,19); Məsihidə: Göstərmə yüzün, itir
xəyalın, Bir özgəyə ərz qıl cəmalın (17, 54); Saib Təbrizidə: Kim ki sağər kimi ağzın açasız
minanın, Gülə-gülə kərəm ilə anı məmur qılın (17, 82); Qövsi Təbrizidə: Gəl ol xurşiddən
çeşmim sarayın rövşən istərsən, Fələk məhdində bəxtim kövkəbin, ey nalə, bidar et! (17, 151);
Gül birlə etdi aləmi ləbrizi-zər bahar, Hər bağ küncün eylədi gənci-göhər bahar (17, 182);
Nişat Şirvanidə: Dərdim artar, çəkmə candan eşq oxun kim, doğrusu, Xanədə dilgir olur bir
ah əgər mehman çəkər (17, 197); Bu cəhanın bir həqiqi aşinasın görmədim, Hər kimin çəkdim
cəfasın, bir vəfasın görmədim (17, 202) və s. B.Sadıqov bu məsələyə fərqli yanaşmış, burada
şəkilçinin tərkibindəki sait səsin ixtisar olunduğunu deyil, şəkilçinin -(ı)n olduğunu yazmışdır
(18, 21). Lakin bu fikirlə razılaşmaq olmaz. Bu forma tatar dilində də müşahidə olunur.
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Ümumiyyətlə, mənsubiyyət kateqoriyasının qeyd etdiyimiz morfemlərinin Qərbi Azərbaycan şivələrində, Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələrində, həmçinin digər türk dillərində ədəbi dil və dialekt səviyyəsində işlənməsi, tarixən bu morfemlərin dil materiallarında
özünü göstərməsi bu kateqoriyanın türk dillərinə məxsus qədim qrammatik kateqoriyalardan
biri olmasını bir daha təsdiqləyir.
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С.С.Садыхова
Архаичные грамматические единицы литературного языка
в говорах Западного Азербайджана
(категория принадлежности)
Резюме
В статье исследованы архаичные грамматические единицы литературного языка, которые
употребляются в говорах Западного Азербайджана. К этим грамматическим единицам относятся окончания категории принадлежности -ıŋ4, -ŋ, -ıŋız4. Эти архаичные грамматические единицы
встречаются в классических художественных произведениях Азербайджанского литературного
языка. Но эти архаичные грамматические единицы постепенно потеряли употребление в литературном языке. Oстались в некоторых диалектах и говорах, в том числе и в говорах Западного
Азербайджана. Употребление этих архаичныx грамматическиx единиц в литературном языке
продолжалось примерно до середины XVIII века. В конце XVIII и в начале XIХ века они постепенно вышли из употребления литературного языка. Эти архаичные грамматические единицы
встречаются в классической Азербайджанской литературе, в «Китаби-Деде Коркут», в том числе и в творчестве И.Насими, Кишвари, Ш.И.Хатайи, М.Амани, Говси Табризи, Нишат Ширвани
и др.
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S.S.Sadigova
Archaic grammaic units of litreary language in Western Azerbaijan accent
(affiliation category)
Summary
The article deals with archaic grammatic units of litreary language in Western Azerbaijan
accent. These grammatic units affiliation category are: -ıŋ4, -ŋ, -ıŋız4. This grammatic units found in
the classical literature of Azerbaijan literary language. But is this grammatic units qradually lost the
use of literary language. And remained in some dialects and accents, also in accents of Western
Azerbaijan. Using of this grammatic units in literary language contuniud till middle of XVIII century.
In end of XVIII and begining of XX century gradually fell into dissuse of literary language. Such
archaic grammatic units are meet in classic Azerbaijan literature, in “Kitabi-Dede Korkut” and
including work of Imadeddin Nasimi, Kishvari, Shah Ismail Khatayi, Mahammad Amani, Govsi
Tabrizi, Nishat Shirvani and ect.
Rəyçi: filol.e.d., prof. B.Ə.Xəlilov
Redaksiyaya daxil olub: 30.04.2018
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FRANSIZ DİLİNİN LÜĞƏT TƏRKİBİNDƏ ALINMA SÖZLƏRİN YERİ
VƏ ONLARIN DİLDƏ MƏNİMSƏNİLMƏSİ HAQQINDA
Açar sözlər: alınma sözlər, lüğət tərkibi, ksenizm, aksiton, paraksiton.
Ключевые слова: заимствования, словарный состав, ксенизм, акситоны, паракситоны.
Key words: borrowing, vocabulary, xenism, axitons, paraxitons.

Dünya dillərinin əksəriyyətində olduğu kimi, fransız dilinin lüğət tərkibində də alınmalar xüsusi bir qat təşkil edir. Çünki, cəmiyyətin müasir inkişaf mərhələsində dillərin mövcudluğunu alınma sözlərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Müasir fransız dilində alınma sözlər
bu dilin lüğət tərkibinin ən müxtəlif sahələrinə uyğun olaraq dilə daxil olur və fərqli şəkildə
mənimsənilir. Alınma sözlərin mənimsənilməsi cəmiyyətin inkişafının sosial-siyasi düzümü,
burada baş verən proseslərin intensivliyi, alınma sözlərin mənşəyi, quruluşu, alınan sözlərin
ehtiva etdiyi məna tutumu, işlənmə məqamları, həmçinin alınma sözün aid olduğu tarixi dövrlə birbaşa bağlı olur. Bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq alınma sözlərin mənimsənilməsi prosesində müşahidə edilən dəyişiklikləri nəzərə aldıqda onları iki qrupa bölmək olar:
1. Dildə nisbətən zəif mənimsənilən, mənimsənilmə prosesində dəyişikliyə uğramayan
və ya çox az dəyişən alınma sözlər. Ünsiyyət prosesində istifadə olunan bu tipli alınmalar
ksenizm (“xenos” – yunanca “xarici” mənasını verir) adlandırılır və son dövrlərdə fransız dili
lüğət tərkibində bu cür sözlərin sayı xeyli artmışdır. Məsələn, son illərdə ingilis dilindən alınan bir çox sözlər təkcə yazılışında deyil, tələffüzündə də öz ilkinliyini, xarici formasını saxlayır: cottage, cocktail, groom, yearling, container və s.
Dövlətlər və xalqlar arasında qarşılıqlı ictimai, iqtisadi-siyasi əlaqələrin daha da artması
nəticəsində bu tipli alınma sözlərin sayı durmadan artır ki, bu da təbii proses kimi qəbul
olunur.
2. Fransız dili lüğət tərkibindəki alınmaların bir qismi isə fonetik və morfoloji baxımdan müəyyən dəyişikliyə uğrayaraq mənimsənilir. Bu cür sözlərin əksəriyyəti əsl fransız sözlərindən o qədər də fərqlənmir və onlar fonetik və morfoloji baxımdan fransız dili qanunlarına
tabe olaraq dilin lüğət tərkibinə daxil ola bilirlər.
Bir çox inkişaf etmiş dillərdə olduğu kimi, fransız dilində də alınma sözlər daha çox
roman və latın mənşəli olması ilə seçilir. Fransız dili lüğət tərkibinə daxil olan bu cür alınmalar bir çox hallarda öz quruluşları və səslənməsi ilə əsil fransız sözlərindən ciddi şəkildə fərqlənmir və bir çox hallarda fransız sözləri ilə qarışdırılır. Ümumiyyətlə isə, alınma sözlərin
fransız dili lüğət tərkibində mənimsənilmə qaydaları hər bir alınma söz üçün özünəməxsus şəkildə meydana çıxır. Fransız dilində alınma sözlərin əksəriyyəti fransız dilinin səs və vurğu
sisteminə uyğunlaşaraq mənimsənilir. Alınma sözlər fransız dilinin lüğət tərkibinin müxtəlif
pillələrinə uyğunlaşır. İnkişafın daxili qaydalarının fəaliyyəti altında həyata keçirilən uyğunlaşma prosesinin intensivliyi alınma sözün mənşəyi,quruluşu, mənası, işlənmə yerinə görə
fərqlənir və bu həmçinin alınma sözün aid olduğu dövrdən də asılıdır.
Fransız dilinin vurğu sisteminə uyğun olaraq aşağıdakı qaydada olur: 1) Alınma söz“aksiton” (Bu sözlərdə vurğu son hecaya düşür və hecalardan heç biri dəyişilmir). Məsələn:
caparaçon < esp. “caparazon”; bouledogue < angl. “bull-dog”; redingote < angl. “riding-coat”;
bolchevik < russe “большевик”; Soviet < russe “Совет”, 2) Alınma söz - “paraksiton” (Bu
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sözlərdə vurğu son hecaya düşmür, eyni heca üzərində saxlanılır və bu halda sonuncu heca
yüksək vurğu altında təlləfüz olunur. Məsələn: artisan < ital. “artigiáno”, balcon < ital.
“balcóne”, chocolat < esp. “chocolate”; tələffüz olunmayan sonuncu heca (lal ) “e” – ilə əvəz
olunur, məsələn: cadence < ital. “cadénza”; mascarade < esp. “mascaráda”; beləliklə belə vurğu saxlanılmır və paroksiton heç bir qısaltma olmadan oksitonun hecası olur, məsələn: bravó
< ital. “brávo”; malariá < ital. “malária”; guérillá < esp. “guerílla”; loustíc < all. “lústig”;
partenaíre < angl. “ pártner”; 3)Alınma sözlər arasında proparoksiton lar ( axırdan əvvəlki hecaya vurğu düşən sözlər ) var. Məsələn: clavecin < “clavicémbalo”, piccoló < ital. “piccolo”.
Alınma sözlərin fransız dilinin səs sisteminə uyğunlaşması üçün onlar müəyyən qədər
dəyişikliklərə məruz qalır. Cənubi roman dillərinin saitlər sistemi fransız dilinin saitlər
sisteminə çox yaxındır. Buna görə də bu dillərdən alınma sözlərdə saitlər, əsasən, dəyişikliyə
məruz qalmır. Bununla belə, italyan və ispan dillərində mövcud olmayan burun saitlərinə bu
dillərin alınma sözlərində rast gəlinir. Bütün cənubi roman idiomları incə [l] samitinə malikdir. Bu samit italyan dilində -gli, ispan dilində -ll, portuqal dilində -lh hərif birləşmələri ilə
ifadə olunur. Əvvəlki dövrlərdə bu samit fransız dillində “ill” şəklində mövcud idi. Bu səbəbdən alınma səs fransız dilində olduğu kimi yazılır. Məsələn: ital. “pigliare” > piller, esp.
“flotilla” > flotille. 18-ci əsrdə incə [l] samiti fransız dilində [j] yarımsaiti ilə əvəz olunub.
Fransız dilində saitlərin iştirakı olmadan samit səslərin istifadəsi aşağıdakı sözlərin
tələffüzündə çətinlik yaradırdı. Buna görə də “scalata”, ”scorta”, “spalliera”, “squadron” kimi
italyan sözləri fransız dilində escalade, escorte, espalier, escadrone kimi tələffüz olunur. İspan
dili fransız dilində istifadə olunmayan sürtünən (novlu) səsli iki kar samitə malikdir.Dişarası
adlanan birinci səs e və i qarşısında c kimi, digər hallarda z kimi oxunur. Fransız dilində bu
səs “s, ss, c, ç, t” saitləri ilə ifadə olunur. Məsələn: “cigarro” > cigare, “caparazon” >
caparaçon, “embarcacion” > embarkation. Damağarxası adlanan ikinci səs ispan dilində j və e
və i qarşısında g kimi ifadə olunur; fransız dilində ch ilə yazılır, məsələn: “Don Quijote” >
Don Quichotte. German dilləri ilə fransız dilinin səs sistemi arasında fikir ayrılığı törədən
dəyişikliklər az saydadır. Lakin bəzi səciyyəvi olan dəyişiklikləri qeyd edək: Alınma sözlərdə
olan saitlər fransız dilindəki yaxın saitlərlə əvəz olunur. Bununla belə, fransız dilinin saitləri
əvəz etdiyi saitlərdən çox fərqlənir. Alman dilində “au”, ingilis dilində isə “ou” və “ow”
şəklində ifadə olunan [au] diftonqu fransiz dilində ou [u] şəklində yazılır: all. “Sauerkraut” >
choucroute, angl. “bowling green” > boulingrin.
Bəzi sözlər ardıcıl samitin birləşməsindən onların arasından bir və ya bir necə samitin
çıxarılması və ya tələffüz olunmayan “e”-nün əlavə olunması ilə nəzərə çarpır. Məsələn:
ingilis. “roastbeef” > rosbif, “beefsteak” > biftgeck, all. “Landsknecht” > lansquenet (15-ci
əsrdə alman muzdlu əsgəri). İngilis dilində işlənən “ch” affrikat (iki samitin birləşməsindən
əmələ gələn samit ) samiti fransız dilində “ch” sürtünən səsli samit ilə əvəz olunur, məsələn:
“punch” > punch, “check” > chéque, “challenge”> challenge.
Rus dilinin səs sistemi fransız dilinin səs sistemindən köklü şəkildə fərqlənir. Bu fərqlilik, xüsusilə samitlər bölməsində hiss olunur. “x” sürtünən səsi fransız dilində bilinməyən
bir səsdir; fransız dilində kipləşən-partlayan “k” səsi ilə əvəz olunub “kh” şəklində yazılır:
“колхоз” > kolkhoze (həmçinin alman dilindən götürülmüş “Krach” sözünün sonu [k] kimi
tələffüz olunur). Ч, ц affrikatları (iki samitin birləşməsindən əmələ gələn samit) və щ
sürtünən ( novlu ) səsi fransız dilində “tch”, “ts”, “chtch” səsləri ilə əvəz olunub. Lakin bu
səslər fransız dilinin səs sisteminə daxil olmadığı kimi, bu səsləri özündə əksetdirən sözlər də
öz mənşəyindən uzaqlaşmış olur, məsələn: tsar, mitchourinisme. Кулак sözündə rast
gəldiyimiz “л” axıcı səsi fransız dilində sadə “l” səsi ilə əvəz olunub: koulak. Fransız dilinin
qrammatik quruluşunda alınma sözlərin uyğunlaşmasında daha dəqiqliklə qeydə alınmış
dəyişiklikləri qeyd edək: fransız dili formalarının xarici dildəki uyğun formalarla əvəz
olunması: penser < lat. “pensare”, piller < ital. “pigliare”, réussir < ital. “riuscire”, hâbler <
esp. “hablar”; boycotter < angl. “to boycott”; latın dilində işlənən “sanatoria” əvəzinə
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sanatoriums; suffikslərin (məsələn: -ata, italien və -ada, espagnol) fransız dilindəki uyğun
suffikslərlə bənzərliyi; fransız affikslərinin xarici mənşəli söz və sözün tərkib hissləri ilə
birləşməsi: sportif, sportivité, footballeur, clownesque, clownerie, kolkozien, və s; müəyyən
qrammatik formalara qəbul edilmiş bəzi xarici sözlərdə fransız formalarının tətbiqi:
“macaroni”, “confetti” italyan dilində cəm halında olan isimlərdir, lakin fransız dilində cəm
halında “s” qəbul edir: “lavabo”, “mémento” latın feilləri fransız dilində isim kimi işlənir və
fransız dilinin bütün xüsusiyyətlərini qəbul edir.
Alınma sözün tərkib hissələrindən birinin ixtisar olunması həmçinin onun assimilyasiya
əlamətindən biridir: piano, kirsch, bock, pull, dancing sozləri öz xarici əsilləri, originalları
olan piano-forte, Kirschwasser, Bockbier, pull-over, dancing-house – dən ayrılmış sözlərdir.
Qeyd olunur ki, xarici sözlərin əksəriyyəti daxil olduğu dilə bütün xüsusiyyətləri ilə deyil,
onlardan bir və ya bir neçəsi ilə daxil olur. Çoxmənalı xarici sözlər gah əsas mənaları ilə
(sport, hall, bouledogue, building ), gah da xüsusiləşmiş mənaları ilə (ring, crawl, score) dilə
daxil olur. Bununla belə, alınma söz müəyyən zaman ərzində mənşəyində olmayan yeni mənalar qazana bilər. Elə olur ki, alınma sözün məna inkişafı özünün xarici dildəki prototipi tərəfindən göstərilən məna ilə olur: 16-cı əsrdə ingilis dilindən alınmış dəniz termini kimi işlənən “heler” feili “to hail” felinin təsirindən uzaqlaşaraq müasir məna qəbul edir; 16-cı əsrdə
akkord mənasında yaranmış “concert” sözü italyan dilində “concerta” sözünün mənasına yiyələnərək sonrakı dövrlərdən başlayaraq musiqi termini kimi işlənir.
Bəzən elə olur ki, alınma söz öz dilinin mənşəyində qətiyyən olmayan mənanıda qəbul
edə bilir: F.Gohin fransız dilinə uzun zamandan bəri daxil olan latın dilinin alınma sözləri
haqqında belə bir yazını qeyd edir: “... adətən fransız sözlərinin ümümi mənası oxşar latın
sözlərinin ümumi mənasına uyğun gəlir, halbuki törəmə mənaları hər iki tərəfdən tamamilə
fərqlidir”. Elə hallar da olur ki, xarici söz bir dildən basqa dilə keçərkən tamamilə öz semantik
mənasını dəyişir. “Footing” sözü fransız dilində “exercice de marche” mənasında işlənir, halbuki bu söz ingilis dilində bu mənada işlənmir; Fransada radio aparıcısı mənasında işlənən “le
speaker” sözü İngiltərədə la Chambre des Communes (Birləşmiş krallıqda və Kanadada parlamentdə palatalardan birinin adı və ya hər hansı bir iclasda natiq və ya məruzəçi mənasını bildirir. Bu məqalədə fransız dilinin fonetik, leksik, qrammatik sistemində sözlərin uyğunlaşmasının bir sıra xüsusiyyətləri haqqında qısa məlumat verməyə çalışdıq.
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И.Ф.Тарзуманова
О месте заимствованных слов и их воспиятии
в словарном составе французского языка
Резюме
Язык, заимствуя иноязычные слова, не оставляет их неизменными на протяжении длительного промежутка времени. Эти слова постепенно преобразуются, подвергаются процессу
ассимиляции. Современный французский язык находится в постоянном развитии, иностранная
лексика проникает во все пласты словарного состава современного французского языка. В данной статье рассматривается классификация заимствований во французском языке и особенности их функционирования.
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I.F.Tarzumanova
On the place of borrowed words and their re-education
in the vocabulary of the French language
Summary
Language, borrowing foreign words, does not leave them unchanged for a long period of time.
These words are gradually transformed, are subjected to the process of assimilation. Modern French is
in constant development, foreign vocabulary penetrates all layers of the vocabulary of modern French.
This article deals with the classification of borrowings in the French language and the features of their
functioning.
Rəyçi: prof. İ.Z.Qasımov
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ZAMAN KATEQORİYASININ METAFORİKLƏŞMƏSİ
Açar sözlər: metafor, mənbə-sahə, hədəf-sahə, strukturlaşma, koqnitiv nəzəriyyə
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Zaman anlayışı dünyanın qavranılmasının ayrılmaz tərkibi kimi istənilən elmin paradiqmi daxilində refleksiya üçün aktualdır. Zaman kateqoriyasının özünəməxsus verbal təzahür
forması vardır. Zaman, həm də mədəniyyət konseptidir. Məhz bu səbəbdən də zaman koqnitiv
əsası hər hansı bir sosiumun mədəniyyətində etik inanclarla bağlı propozisiyalar olan dəyər
kimi başa düşülür. Hər bir mədəniyyətdə mədəniyyətdaxili və mədəniyyətlərarası kontekstdə
əhəmiyyət kəsb edən məxsusi, həqiqi və ya alınma zaman anlayışları sistemi mövcuddur.
Zaman anlayışı dünya mənzərəsinin ayrılmaz tərkib hissəsi və onun insan şüurunda təşkil edən amil kimi koqnitiv düşüncə baxımından araşdırlıması xüsusi maraq kəsb edir. Zaman
konsepti istənilən insanın mədəniyyətindən, ümumilikdə, dilindən asılı olmayaraq, dünyanı
dərk etməsinin ayrılmaz hissəsini təmsil edən ümumbəşəri, universal konseptlərə aiddir. Metafor insan zəkasının imkanlarını əks etdirən bir proses kimi müasir koqnitiv linqvistikada vacib rol oynayır. İnsan fikirlərini təkcə metaforlarla ifadə etmir, o, həm də metafor ilə düşünür.
Metaforlar adresata dünya haqqında olan təsəvvürlərini təkmilləşdirməsinə, onun ifadəsini
zənginləşdirməsinə imkan yaradır (4, s.15). Metafor insan zəkasının imkanlarını əks etdirən
bir proses kimi müasir koqnitiv linqvistikada vacib rol oynayır. Dilçilər haqlı olaraq metaforanı əsas mental proses, dünyanın dərk edilməsi, qiymətləndirilməsi və kateqoriyalaşdırılmasının əsas vasitəsi hesab edirlər. İnsan fikirlərini təkcə metaforlarla ifadə etmir, o, həm də metafor ilə düşünür. Metaforlar adresata dünya haqqında olan təsəvvürlərini təkmilləşdirməsinə,
onun ifadəsini zənginləşdirməsinə imkan yaradır. Konseptləri insanın əqli fəaliyyətinin nəticəsi hesab edən C.Lakoffun metafora verdiyi tərif burda keçərlidir: “Metafor bizim gündəlik
həyatımıza, özü də təkcə dilə deyil, həm də təfəkkürümüzə, fəaliyyətimizə sirayət edir. Bizim
çərçivəsində düşündüyümüz və hərəkət etdiyimiz adi anlayışlar sistemimiz mahiyyət etibarı
ilə metaforikdir” (4, s.15).
Tam əminliklə demək olar ki, qrammatik konsept “zaman/tense” “etnik xarakterin”
daxili strukturunu, “milli temperamentini”, “etnosun ruhunu” əmələ gətirir. Dilin qrammatikası zaman kateqoriyasının genetik yaddaşını qeydə alır, onu subyektiv yaşanılan zaman kimi
qavranılan fərdi-zaman kontinuumunda transformasiya edir və etnosun dil şüurunda milli
xarakter kimi əks olunur. “Zaman/Tense” qrammatik konsepti zaman təcrübəsini və zaman
duyumunu dil vahidlərinin semantikasına transformasiya edərək insanın onu əhatə edən
reallığa şüurlu reaksiyasını kodlaşdırır.
Metafor insan təfəkkürünün ifadəli modelini təmsil edir. Lakin bədii nitqdən fərqli olaraq,
adi nitqdə metafor əksər hallarda ifadəliliyini itirərək işarələmə vasitəsinə çevrilir ki, bu da anlamın konvensionallaşmasına gətirib çıxarır. İlk baxışdan insanda praktik, adi danışığın metafora
ehtiyacı olmadığı təsəvvürü yarana bilər. Lakin “metaforu ideologiya kimi deyil, texnika kimi
qəbul etsək, onda praktik nitqin metaforsuz keçinə bilməməsi məlum olar (5, 40).
Metaforanın koqnitiv nəzəriyyəsinin yaraması və təkmilləşməsi C.Lakoff və M.Consonun adları ilə bağlıdır. Bu nəzəriyyə onların birgə müəllifi olduqları “Bizimlə yaşayan metafo60
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ralar” (“Metaphors We Live by”) əsərində öz əksini tapmışdır. Bu nəzəriyyəyə əsasən, metaforlaşma (məcazlaşma) iki konseptual sahənin - mənbə-sahə (source domain) ilə hədəf-sahə
(target domain) arasındakı qarşılıqlı prosesin nəticəsində baş verir (6, 20).
A.Məmmədova görə, “metaforanın paradoksu mənbə-hədəfin üst-üstə düşməsidir və ya
əksinə, məsələn, “time is money” metaforasında iki tərəf bərabər deyil, çünki burada pul maddi varlıq kimi deyil, onun funksiyası baxımından qəbul edilmişdir” . Əlavə etmək lazımdır ki,
struktur metaforların mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar mənbə-sahə vasitəsilə hədəf-sahənin qismən strukturlaşdırılmasını təmin edirlər. Məsələn, real həyatda “vaxt” pul deyildir, çünki puldan fərqli olaraq, itirilmiş vaxtı geriyə qaytarmaq mümkün deyildir. İnsanın
sizə itirdiyi vaxtı qaytarmaq mümkün deyil, əvəzində həmin insana o qədər vaxt sərf etmək
olar ki, bu, da artıq pul yox, vaxt olacaqdır (1,40).
İngilislərin xarakterindəki rasionallıq zamanı dərk etməsinə öz möhürünü vurmuşdur.
İlk növbədə, “time is money” metaforu özünə ehmallı münasibət tələb edir. /Time flies when
you're having fun// - ciddi və konservativ ingilislər boş yerə pul xərcləməyi sevmirlər və zamandan səmərəli şəkildə istifadə etməyə imkan verməyən müxtəlif şənlənmələri mühakimə
edirlər. Bununla yanaşı, zaman müəyyən məqsədlərə çatmağa xidmət edən alət kimi qəbul
edilir. Məsələn, “time is on our side” ifadəsində zaman məqsədə çatmaq yolunda müttəfiq,
köməkçi rolunda çıxış edir. Rasionalizm ideyası, arzulanan nəticənin əldə edilməsi zaman
anlayışının qavranılmasında iştirak edir. İngilislər “burada” və “bu saat” yaşayır və işi sonraya
qoymurlar. Buna görə də There's no time like the present/ ifadəsi /If you need to do
something, don't wait until later. Do it now/ kimi şərh edilir.
Eyni bir anlayış müxtəlif struktur metaforlar vasitəsilə dərk oluna bilər, yəni bir hədəfsahəyə bir neçə mənbə-sahə uyğun gələ bilər. Məsələn, “zamanı xərcləmək”, “itirmək”, “qazanmaq”, “qənaət etmək”, “sərf etmək, hesablamaq”; “səfərə vaxt ayırmaq”, Sizin vaxtınız
kifayət qədərdirmi? Sizin vaxtınız çoxmu qalır? Bu sizin vaxtınıza dəyirmi? ifadələrində eyni
zamanda bir neçə metaforun meydana gəldiyini, məhz “vaxt - puldur”, “vaxt məhdud vəsaitdir (resursdur)”, “vaxt qiymətlidir”. Zamanın bu cür konseptləşmə üsulları metaforik anlayışların uzlaşan sistemini əmələ gətirir: bizim cəmiyyətimizdə pul məhdud vəsaitdir, məhdud
vəsait isə həmişə qiymətlidir.
Zamanla bağlı bir çox metaforalar vardır. Onlardan bəzilərini nəzərdən keçirək:
1) Time is God’s creature
Zaman Allahın yaratdığı varlıqdır. Bu metaforanın yaranması xristianlığın yaranması
və yayılması ilə əlaqədar. Hər bir xristian belə hesab edirdi ki, zaman və hadisələrin baş
vermə səbəbi təbii proseslərdən deyil, böyük yaradandan asılıdır. Buna görə də, qədim
əlyazma və müqəddəs kitablarda bu tipli metaforalar üstünlük təşkil edirdi. Məsələn,
1) /God created the success of day// - (Tanrı günün müvəffəqiyyətini yaratdı);2) /The
Lord blessed the seventh day and hallowed it// - (Tanrı yeddinci günü yaratdı və onu
müqəddəs etdi).
Qeyd etmək lazımdır ki, tanrı sözü qədim ingilis dilində müxtəlif terminlərlə - God, The
Lord, Heaven, The King of the Ages, Lord over time and history - ifadə edilmişdir.
Azərbaycan dilində də bu tipli ifadələrə rast gəlmək olur. Məsələn,
/Allah böyükdür//. /Yeri-göyü yaradan tanrıdır//. /Hər şey onun (allahın) əlindədir//.
2) Time is the gift of the God
/Zaman allahın hədiyyəsidir//.
Bu metaforada mərkəzi yeri “gift” - hədiyyə tutur. Belə hesab olunur ki, xristianın
bütün mədəni və maddi yaşayışı tanrının əlindədir. Hətta zamanı da insanlara o, bəxş edib.
İngilis dilində bu metafora həm qədim yazılı abidələrdə, poeziyada, həm də müasir
dövrümüzdə bir sıra məqalələrdə rast gəlinir. Misallara nəzər salaq:
1) /Creator who gives time and takes it again// (Tanrı bizə zamanı bəxş edir, sonra onu
bizdən alır);
61
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2) /May God bless her and you and grant you peace and love// (Tanrı səni və onu hifz
etsin və sizə sülh və məhəbbət bəxş etsin);
3) /God prosper long our noble king// (Tanrım, bizim alicənab kralımızı çox yaşat/.
4) /Time is common, nor is it proper possession of anuone, but is given by God equally//
(Zaman ümumidir, o heç kəsə məxsus deyil, lakin o, tanrı tərəfindən hamıya bərabər verilir);
3) Time is a resource.“Zaman resursdur”.
Zamanın insan tərəfindən məcazlaşdırılmasında insan təcrübəsi, elm və texnikada olan
yeniliklər, ümumi mədəni səviyyə, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və s. böyük rol oynamışdır.
İngilis dilində zamanın məcazlaşdırılmasının iki əsas bir-birinə təzad təşkil edən yolu
vardır:
1) Birinci vasitənin spesifik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, gələcək bizim önümüzdə,
keçmiş isə arxamızdadır, məsələn,
a) /In the weeks ahead of us/ – (future); (Yaxın gələcəkdə (hərfi- önümüzdəki həftələrdə)
(gələcək);
b) /That’s all behind us now.-(past); (Hər şey ötüb keçib (bizdən arxada qalıb);
2) İkinci vasitəyə görə isə, gələcək bizim arxamızda, keçmiş isə önümüzdədir, məsələn,
a) /In the following weeks// (future);(Gələn (arxamızca) həftələr (gələcək);
b) /In the preceding weeks (past);(Qabaqkı (əvvəlki) həftələrdə) (103, s.67).
Göründüyü kimi, zamanın məcaz yolu ilə ifadəsində bir qədər təzad vardır. Bundan
başqa, bir-birinə təzad şəklində əlaqədə olan iki üsul bir arada işlənib ya keçmiş, ya da gələcək zamanı asanlıqla metaforik olaraq ifadə edə bilər. Məsələn,
/We are looking ahead to the following weeks// (Hərfi olaraq:- Biz irəliyə gələn həftələr
üçün baxırıq).
Buradan belə nəticəyə gəlirik ki, “ahead” vasitəsilə gələcək bizim önümüzdə,
“following”isə bizim arxamızda olaraq məcazlaşdırılmışdır.
Zaman ingilis dilində /Time is a moving object/ – Zaman hərəkət edən obyektdir kimi
məcazlaşdırılır. Bu zaman gələcək bizə tərəf hərəkət edir. Məsələn,
/The time will come when …/ - (Vaxt gələcək nə zaman …);
/The time has long since gone when .../ - (O vaxtdan çox keçib nə zaman ....);
/The time for action has arrived// – (Hərəkət etmək vaxtı çatıb).
Qeyd etmək lazımdır ki, /Time flies/ –/Vaxt uçur/ ifadəsi, /Time is a moving object/
metaforasına bir nümunədir.
Beləliklə, qarşılaşdırılan dillərdə zaman konseptinin metaforikləşməsi müasir dilçiliyin
ən çox diqqət ayırdığı, maraq doğurduğu məsələrdən biri olaraq qalmaqdadır.
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В статье говорится о важной роли метафоры, как процесса, отражающего способности
человеческого разума в когнитивной лингвистике. Человек выражает свои мысли не только в
форме метафоры, он также мыслит метафорически. Также в статье отражается обеспечение
частичной структуризации целевой области при помощи области источника, что является
основными особенностями структурной метафоры.
V.F.Valiyeva
Metaphorization of time category
Summary
The article deals with the main roles of metaphor played in the cognitive linguistics as a process
that reflects the capabilities of human intelligence. Human not only expresses his options by metahors
but also thinks with metaphors. It also describes the essential features of structured metaphors as
providing partial stucturing of source-target through domain-target.
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Konseptlərin və konseptosferin öyrənilməsi son dövrlər koqnitiv dilçiliyin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir. Hazırda konsept anlayışına koqnitiv dilçilər tərəfindən hazırlanmış üç yanaşma mövcuddur: Birinci yanaşmanın tərəfdarları konseptlərə mənaları milli dil
şüurunun məzmununu təşkil edən və konkret dil daşıyıcılarının “sadə dünya mənzərəsi”ni formalaşdıran leksemalar kimi baxırlar. İkinci yanaşmanı əsas alan tədqiqatçılar linqvokulturoloji xüsusiyyətlər ilə işarələnmiş və müəyyən etnomədəniyyətin daşıyıcılarını səciyyələndirən
semantik təşkilləri konseptlər olaraq qəbul edirlər. Üçüncü yanaşmaya görə, konseptlər dünyaya onun daşıyıcılarının spesifik münasibəti olan mentalitetin başa düşülməsi üçün açar rolunu oynayan semantik təşkillərdən ibarətdir.
Məlumdur ki, istənilən konsept dillə ifadə olunur. Buna görə də dilçilərin bir çoxu konseptləri insanın daxili aləminin dildə təcəssümü kimi nəzərdən keçirirlər. Onlar konsepti ifadə
edən və leksemanın ümumi məzmun planının bir hissəsi olan sözün daxili forması ilə ifadə
olunan anlayışın məzmununun necə əlaqələndiyini, eləcə də bu və ya digər anlayışların mənasının insan şüurunda hansı yollarla əks olunduğunu izah etməyə çalışırlar. Bu dilçilərin fikrincə konsept dünya mənzərəsinin denotativ sahəsinin müəyyən hissəsini insan şüurunda əks
etdirən bir sıra anlayışları özündə cəmləyən təməl anlayışdır. Konseptlər dünya haqqında
biliklərin ifadəsi ilə birbaşa bağlıdır və onlar dünyanın dil mənzərəsinin formalaşmasında iştirak edirlər.
“Konseptosfer” terminini elmə gətirən rus tədqiqatçısı D.S.Lixaçyov özünün “Rus dilinin konseptosferi” məqaləsində yazır: “Konsept sadəcə bu sözün lüğətdəki mənasından ibarət
deyil, onun mənası insanın şəxsi və etnik təcrübəsinin birləşməsinin nəticəsi olaraq ortaya çıxır” (6, s.281). A.P. Babuşkin isə konseptə belə bir tərif verir: Konsept dilin daşıyıcılarının
milli yaddaşında verbal şəkildə qorunub saxlanılan kollektiv şüurun və ya ideal dünyanın
diskret, dolğun vahididir. (1, s.13). Bir başqa rus dilçisi V.V.Kolesov “Mədəniyyət konsepti:
surət – anlayış – simvol” məqaləsində qeyd edir ki, konsept sözün semantik təmininin başlanğıc nöqtəsi və eyni zamanda inkişafın son sərhəddidir (3, s.16-25).
Konsept anlayışının mahiyyəti ilə bağlı yuxarıda bəziləri qeyd edilən çox sayda fikir,
nəzəri yanaşma mövcuddur. Ümumilikdə, konseptosferin öyrənilməsi üçün bu fikirlərin hər
biri önəmlidir. Çünki konseptosferin əsasını fərqli-fərqli konseptlər təşkil edir. Konseptlə
bağlı müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən irəli sürülən saysız-hesabsız nəzəri əsaslandırmaları
bir-bir təhlil etməmək üçün onları bu cür ümumiləşdirmək mümkündür: Konsept – fikrin
vahididir; biliklərin vahidi, kvant törəməsidir; mənaların məcmusudur; formalaşmış mədəniyyətin mənəvi elementidir; anlayışdır; bütün biliklərin cəmidir; dünyanı kateqoriyalara bölmənin vasitəsidir; çoxölçülü təşkildir; yaddaşın operativ vahididir; termindir; verbal anlayışdır;
xarakteristikadır; fikir sistemidir; dünya mənzərəsinin operativ vahididir (9, s.10-20).
Bu və ya digər əlamətlərinə görə bir kateqoriyada toplanan konseptlərin cəminə “konseptosfer” deyilir. Məsələn, tematik əlamətlərinə görə etik, dini, hüquqi və s. konseptosferləri
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qeyd etmək olar. Hər hansısa bir milli dilin konseptosferi əsasında o dilin daşıyıcısı olan millətin mədəniyyəti, əxlaqi qanunları, etik ənənələri, digər millətlərə münasibəti, dini dözümlülüyü, mənəvi tələbatları, ədalət və həqiqət, namus və şərəf, həyat və ölüm anlayışlarına münasibəti, maddi və mənəvi dəyərləri haqqında fikirlər yürütmək mümkündür.
Qeyd etmək lazımdır ki, həm konseptlər, həm də onların cəmi olan konseptosfer mental
anlayışlardır. Konseptosfer – bir xalqın konseptlərinin nizamlanmış cəmindən ibarətdir. Təbii
ki, qrup (peşəkar, yaş, cins və s.), eləcə də ayrı-ayrı şəxslərin fərdi konseptosferlərinin mövcudluğundan da danışmaq olar. Ancaq istənilən növ konseptosfer konkret bir xalqın informasiya bazasının əsas formalaşdırıcısıdır. Buna görə də konseptosferi mütləq konkret xalqın mədəniyyəti ilə qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirmək lazımdır. Hər bir xalqın konseptosferi xolistik fenomendir. Konseptosfer tipoloji və genetik cəhətdən bir-birindən fərqlənən konseptlərin
nizamsız şəkildə toplandığı koqnitiv məkan deyil, burada nizamlı vəhdətin əldə edilməsi vacibdir. Çünki hər bir konseptosfer aid olduğu xalqın milli dəyərlərinin sanki güzgüsüdür. Buradakı istənilən nizamsızlıq onu əyri güzgüyə çevirə bilər.
Bununla bağlı D.S. Lixaçyov yazır: “Millətin bütünlükdə mədəniyyəti – ədəbiyyatı,
folkloru, elmi, təsviri incəsənəti (təsviri incəsənət də dillə və deməli, həm də milli konseptosferlə birbaşa əlaqəlidir) nə qədər zəngindirsə, milli dilinin konseptosferi də bir o qədər rəngarəngdir, belə konseptosfer millətin bütün tarixi təcrübəsi ilə əlaqəlidir” (7, s.284). Bir başqa
rus tədqiqatçısı S.A.Koşarnaya da hesab edir ki, konseptosfer konseptual zəmini formalaşdıran konsept birləşmələrinin müxtəlif növlərinin cəmidir. Bu konseptual zəminlərin bir araya
gəlməsi konseptosferin əsasını təşkil edir (4, s.54). Konseptual zəmin tipoloji və semantik cəhətdən eynicinsli konseptlərdən təşkil olunur. Bu konseptlər çox sayda sabit, iyerarxik baxımdan nizamlanmış qruplarda birləşir. Bu qruplar isə konseptosferin alt sistemini formalaşdırır.
Konseptual zəmin sayəsində konkret konsept konseptosferə daxil edilir. Əgər konseptosferi
linqvokulturologiyanın çoxsaylı işarələnmiş mental vahidləri kimi dəyərləndirsək, konseptual
zəmini müəyyən koqnitiv-semantik sahənin təşkilinə cavabdeh olan konseptosfer seqmenti
olaraq səciyyələndirə bilərik. Bu isə bizə konseptosferi bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə
deyil, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan konseptlərin məcmusu kimi nəzərdən keçirmək imkanı verir. Belə olan halda, konseptosferin əsas təşkili əlamətləri rolunda sistemlilik və sabit iyeyarxiya çıxış edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, konseptual zəmin koqnitiv dilçilikdə yeni bir termindir və konseptosfer ilə müqayisədə daha konkretdir. Konseptual zəminlə bağlı rus tədqiqatçısı A.Y.Klyuçevskayanın fikirləri çox dəyərlidir. O bu mövzuya həsr etdiyi məqalələrindən birində yazır:
“Konseptual zəmin konseptin nüvəsinin assosiativ əlaqələrinin bütün növlərini, leksemanın
törəmələrini, onun sinonimik və antonimik əlaqələrinin bütün növlərini özündə cəmləyir – yəni,
o, diaxroniyada və sinxroniyada gerçəkliyin fraqmenti olan semantik cəhətdən bir-biri ilə bağlı
və ekstralinqvistik baxımdan əsaslandırılmış elementlərin cəmidir… Konseptual zəmin dünyanın mənzərəsinin dil vahidlərində fiksə edilmiş məzmun kateqoriyasıdır” (2, s.179).
Konseptual zəminlər konseptlərarası əlaqələri sırf dilçilik elminin sərhədləri içərisində
nəzərdən keçirməyə imkan verir (onların assosiativ əlaqələrini verbal ifadələri arasındakı
münasibətlər çərçivəsində təhlil etməklə). Amma konseptosfer anlayışının məğzi bununla
məhdudlaşmır. Çünki konseptosfer həm də konseptlərin sosial mahiyyəti, onların sosialmədəni əhəmiyyəti ilə əlaqəlidir.
Konseptosferin təşkili ilə bağlı Z.D.Popovanın və İ.A.Sterninin də fikirləri maraqlıdır.
Onlar hesab edirlər ki, konseptosferin formalaşmasının əsas mənbəyi insanların idraki fəaliyyətidir. Konseptosferi təfəkkürdəki obrazların sahəsi olaraq dəyərləndirən bu tədqiqatçılar,
onu təşkil edən konseptlərin ayrı-ayrı əlamətlərinə görə digər konseptlərlə oxşarlıq, fərqlilik
və iyerarxiya baxımından sistem əlaqələrinə girdiyini qeyd edirlər (8, s.18). Deməli, bunu
əsas alaraq, bu və ya digər əlamətlər əsasında birləşmiş konseptlərin cəmini konseptosfer adlandırmaq olar.
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Əslində, qeyri-verbal təfəkkürün mövcudluğunu ilk dəfə psixolinqvistlər sübut etmişlər.
Məhz onlar ilk olaraq insanın şüurunda konseptosferin mövcud olduğunu söyləmişlər. Onların
fikrincə, bu konseprosfer daim dəyişir və yenilənir. Məlumdur ki, dil işarələri insanlar tərəfindən informasiyanın, yəni geniş yayılmış konseptlərin mübadiləsində istifadə olunmaq üçün
yaradılmışdır. Amma konseptosfer onun dil vasitələri ilə işarələnən hissəsindən daha genişdir.
Bunu nəzərə alan koqnitiv dilçilər, dil işarələrini öyrənmək yolu ilə insanın konseptosferinə
daxil olmağın, konkret bir xalq üçün onun tarixi inkişafının müxtəlif dövlərində nələrin əhəmiyyətli olduğunu, nələrin daha az əhəmiyyət kəsb etdiyini öyrənməyin mümkünlüyünü iddia
edirlər. Əsasında fərqli-fərqli konseptlərin durduğu konseptosferin araşdırılması hazırda koqnitiv dilçiliyin prioritet istiqamətlərindən biridir. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, ayrıayrı konseptlərlə müqayisədə ümumilikdə konseptosfer bu gün koqnitiv dilçilik tərəfindən kifayət qədər detallı öyrənilməmişdir. Əgər ümumilikdə “konsept” anlayışı ilə bağlı onlarla təyinə, yanaşmaya rast gəlmək mümkündürsə, çox az sayda tədqiqatçı konseptosferin ümumi
tərifini müəyyənləşdirməyə cəhd göstərmişdir. Onların çoxu konseptosferi sadəcə olaraq konseptlərin cəmi kimi dəyərləndirmişlər. Məsələn, mövzu ilə bağlı tədqiqatlarında V.V.Krasnıx
“konseptosfer”ə yaxın bir termin olan “koqnitiv sahə” terminindən istifadə edir və fərdi koqnitiv sahə ilə (istənilən dil daşıyıcısının sahib olduğu biliklərin və təsəvvürlərin müəyyən şəkildə strukturlaşdırılmış cəmi) kollektiv koqnitiv sahə (bu və ya digər sosiuma daxil olan
şəxslərin hamısının sahib olduğu biliklərin və təsəvvürlərin müəyyən şəkildə strukturlaşdırılmış cəmi) arasında sərhəd qoyur. (5, s.61). Amma tədqiqatçı “müəyyən şəkildə strukturlaşdırılmış” bilik və təsəvvürlərin cəmindən söz açsa da, bu cür strukturlaşdırmanın prinsipi haqqında heç bir şey yazmır.
“Konseptosfer” anlayışının müxtəlif interpretasiyalarının təhlili onun “dünyanın mənzərəsi” termini ilə qarşılıqlı əlaqələrinin ortaya çıxarılmasına imkan yaradır. “Dünyanın mənzərəsi” böyük məzmun həcminə sahib olan, insanın mənəvi fəallığının nəticəsi olaraq ortaya çıxan, dünya haqqında sistemləşdirilmiş, sosiumun müəyyən mərhələdə əqli-mədəni inkişaf səviyyəsini əks etdirən bütöv bir təlim kimi qiymətləndirilir. Koqnitiv dilçilikdə bu anlayış dünyanın koqnitiv və dil mənzərəsi olaraq iki qrupa bölünür. Dünyanın koqnitiv mənzərəsi dolğun, konseptual biliklərin, koqnitiv şüur tərəfindən gerçəkliyin dərk olunmasına, interpretasiyasına imkan yaradan mental stereotiplərin kompleksidir. Koqnitiv şüur isə öz növbəsində
konseptosferin və mədəniyyətin formalaşdırdığı təfəkkür stereotiplərinin cəmidir. Dünyanın
dil mənzərəsi ilə müqayisədə koqnitiv mənzərəsi daha geniş və irihəcmlidir. Çünki ona həm
verbal, həm də qeyri-verbal konseptlər daxildir. Amma dünyanın dil mənzərəsində sadəcə dillə ifadə oluna bilən və semantik sahə ilə eyniləşdirilən konseptlər öz əksini tapır. Dilin semantik sahəsi konseptosferin dil işarələri vasitəsilə ifadə edilən və bu işarələrin verdiyi mənaların
cəmindən təşkil olunan bir hissəsidir. Dilin semantik sahəsinin tədqiqi yolu ilə konkret bir dilin daşıyıcılarının konseptosferi haqqında müəyyən məlumatlar əldə etmək olar. Bu məlumatlar dil işarələri vasitəsilə ifadə edilir və dilin semantik sahəsində öz əksini tapır. Amma konseptlər haqqında dilin semantik sahəsindən alınan bu məlumatlar konseptosferlə bağlı tam təsəvvür formalaşdırmır. Çünki konseptosfer dilin semantik sahəsindən daha genişdir. Bununla
belə, hər ikisi təfəkkür elementi olduğu üçün, dilin semantik sahəsi və konseptosfer bir-biri ilə
sıx bağlıdır. Konseptosfer strukturlaşdırılmış insan biliklərindən, insanların informasiya bazasından ibarət olan təfəkkür obrazları sahəsi, semantik sahə isə konseptosferin dil işarələri sistemində - sözlərdə, frazeoloji birləşmlərdə, sintaktik strukturlarda öz ifadəsini tapan (verballaşan, obyektivləşən) hissəsidir.
Bununla belə, konseptosferin inkişaf dinamikası və dəyişməsi ilk növbədə insanların
nitq fəaliyyətində özünü göstərir – yeni nominasiyaların meydana gəlməsi yeni konseptlərin
formalaşdığından xəbər verir. Zamanla konseptosferdə yaranan bu yeni konseptlər sabit, standart dil vasitələrində öz ifadələrini tapırlar. Bu da hər zaman baş vermir. Bunun üçün kommunikativ lüzumun ortaya çıxması şərtdir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, konseptosferin əhə66
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miyyətli hissəsi konkret bir dilin semantik sahəsində özünə yer tapır. Məhz bu amil, semantik
sahəni koqnitiv dilçiliyin tədqiqat obyektinə çevirir. Semasiologiya (dilçiliyin dil vahidlərinin
mənasını öyrənən bölməsi) sübut etmişdir ki, dilin semantikası (semantik sahəsi) sözlərin yığını yox, onların mürəkkəb sistemidir. Bu sistem çoxsaylı və fərqli struktur birləşmlərinin,
qruplarının kəsişməsi yoluyla qurulur. Bu struktur birləşmələri, qrupları zəncirvari bir-birinə
bağlanır, şaxələnir, mərkəzi və periferiyası olan sahələr formalaşdırır. Bu formalaşma prosesi
zamanı konseptlərin dilin konseptosferindəki əlaqələri üzə çıxır. Dilin semantik sahəsindəki
mənalar arasında qurulan əlaqələri əsas alaraq konseptlərin milli konseptosferdəki əlaqələri
haqqında fikir yürütmək mümkündür. Fərqli dillərin semantik sahəsinin quruluşunu müəyyənləşdirən dilçilər insanın koqnitiv fəaliyyətinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar əldə
edirlər. Çünki bu yolla insanların konseptosferində olan biliklərin məzmununu və strukturunu
konkretləşdirmək mümkün olur. Təfəkkür fəaliyyətinin vahidləri olan konseptlər arasında
konseptual əlamətlərə görə, əlaqələr mövcuddur. Bu əlaqələr dil, dildə konseptləri obyektivləşdirən vahidlər sayəsində ortaya çıxarılır. Çünki dildəki bu əlaqələr morfemlərin, fonetik
seqmentlərin birliyi ilə işarələnib və deməli, dilçilər tərəfindən onlar müəyyən edilib aşkara
çıxarıla bilir.
Göründüyü kimi, konseptosfer koqnitiv dilçilikdə yeni bir termin, araşdırma sahəsi
olduğu üçün onun mahiyyəti ilə bağlı həm bir-biri ilə səsləşən, həm də bir-birindən fərqlənən
çox sayda yanaşma mövcuddur. Bu yanaşmalar konseptosferin fərqli tərəflərinə işıq tutsa da,
anlayışın ümumi nəzəri bazasını formalaşdırmaq hələ ki, mümkün olmamışdır. Ümumi nəzəri
bazanın yaradılması üçün konseptosferin təyininə, strukturuna, onu formalaşdıran dil amillərinə dair əsaslandırılmış və hamı tərəfindən qəbul edilən elmi mülahizələrin ortaya çıxması labüddür. Yalnız bundan sonra konseptosferin terminoloji əsaslarının işlənilib hazırlanması
haqqında düşünmək olar.
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Э.М.Вердиева
Понятие концептосферы в лингвистике
Резюме
В статье дается анализ различных подходов к понятию концептосфера. Систематизируются различные определения данные концепту, как составляющему основу концептосферы.
Определяются схожие и отличительные черты языковой картины мира и концептосферы. В
статье концептосфера рассматривается как иерархически организованная модель, отражающая
воображение говорящего о конкретном фрагменте мира через вербальные репрезентации.
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E.M.Verdiyeva
Concept sphere in linguistics
Summary
Analysis of different approaches to concept sphere is presented in the article. Various
definitions given to concept, the basis of concept sphere, are systematically stated. Similar and
different features between world’s language map and concept sphere are determined. Concept sphere
is denoted as the hierarchical model reflecting speaker’s thoughts about world’s certain fragment
through verbal representations.
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ALMAN DANIŞIQ DİLİNDƏ ƏN ÇOX İŞLƏNƏN İSMİ METAFORALAR
Açar sözlər: metafora, dil sistemi, danışıq metaforaları, sözdüzəltmə
Ключевые слова: метафора, языковая система, разговорные метафоры, синтаксис
Key words: metaphors, language system, colloquial metaphors, syntax

Sözyaratma yalnız yeni leksemlərin yaradılması üçün deyil, həm də bizi əhatə edən
dünya haqqında mühüm həqiqətləri dildə əks etdirmək üçün bir vasitədir. Sözdüzəltmənin
dünyanın linqvistik mənzərəsinin yaranmasında özünəməxsus yeri vardır. Dil sistemində sözdüzəltmənin yerini müxtəlif tədqiqatçılar fərqli şəkildə müəyyən edir: M.D.Stepanovanın göstərdiyi kimi, sözdüzəltmə morfologiyanın tərkibinə daxildir, yəni qramatikanın bir hissəsidir,
həmçinin leksikologiya kontekstində də nəzərə alınır (9, s.184). Beləliklə, sözdüzəltmə qrammatika və leksikologiya arasında aralıq mövqe tutur.
Alman dilində danışıq metaforlarının həm semantik, həm də sözdüzəltmə strukturu baxımından təsnif edilməsi, onların formalaşmasının əsas dil modellərinin müəyyən edilməsi və
bu qəbildən olan leksik vahidlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri dilçilikdə həmişə
aktual olmuşdur. Hər bir dil strukturuna görə, heterogendir, onun mərkəzi müxtəlif sosial
qruplar tərəfindən işlədilən linqvistik metaforalardan ibarət olan ədəbi dildir. Tədqiqatçılar
təsdiqləyirlər ki, metaforik mənaların müxtəlifliyi səbəbindən zəngin danışıq metaforlarının
sistemləşdirilməsi o qədər də asan deyildir. Danışıq metaforalarını təhlil etmək üçün onun
dilin məntiqi-semantik sistemdə yerini müəyyən etmək lazımdır (5, s.35). Metafora nəinki
doğrunu yanlışdan ayırmaq, eləcə də əşyalarla, predmetlərlə dolu olan dünyanı mənalı dünyaya çevirmək vasitəsidir. Substantiv metafora əşyanın xüsusiyyətlərini müəyyən edir və göstərir ki, obyekt məhz bir kateqoriyaya aid ola bilər, bu halda obyektin xüsusiyyəti çoxsaylı kimi
nəzərdə tutulur.
Ümumiyyətlə, çoxluq yalnız göz qabağında olanları görür. Predmetin sətiraltı mənasını
isə aşkara çıxartmaq isə təffəkürün metaforik olması labüddür. Metafora yeni bilik yaradır, təbiətinə görə antropometrikdir və o dil mədəniyyətinin qavranılmasında mühüm rol oynayır.
Metafor insanın ağlına, emosiyalarına fəal müdaxilə edə bilər, semantik-assosativ qavrayışla
uygunluqlar, müqayisələr məntiqi ilə ən mühüm gercəklikləri, detalları üzə çıxarır, fərqli
interpretasiyalarını təqdim edir (2, s.37). Həqiqəti anlamağın ən qısa yolu metafor vasitəsilə
həyata kecirilir. Metafora yolu ilə əşya üzərinə müxtəlif əlamət və keyfiyyət köçürülməklə
məcazın hər hansı bir növü əsərin emosional gücünün artmasında, obrazın xüsusiyyətinin ifadə olunmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Metafora dil sistemində hazır halda, yəni lüğət vahidi şəklində mövcud deyil, o, nitq
ünsiyyəti prosesində yaranır. Buna görə də məcaz formasına görə sözdən və söz birləşməsindən fərqlənməsə də, onu lüğət vahidlərinin təhlil edildiyi mövqedən təhlil etmək məqsədyönlü
deyil.
Bədii əsərlərdə emosionallıq və ekspressivliyin yaradılmasında əşya və hadisələr arasındakı oxşarlığa xidmət edən metaforalardan istifadəyə çox yer verilir. Aristotel qeyd edir ki,
natiqlər üçün əsas şərt metafora yaratmaq qabiliyyətinə malik olmaqdır. Bu isə əsl istedadı
göstərir. Metafora fərdi prinsiplərə əsaslanır və sözün mənalandırılmasında pluralizmdən
qaçır. Metafora toplu, qrup və ya fərdi biliklər əsasında hər hansı bir fenomeni xarakterizə
etmək və ya adlandırmaq üçün idraki xüsusiyyətləri nəzərə çapdıran söz və ya ifadədən ibarət
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olan bir mexanizmidir. Uğurla seçilmiş metafora obyektin əsas xüsusiyyətlərini əhatə edir və
əlavə çalarlar yaradır. Obyektlərin növləri bir-birindən nə qədər fərqlidirsə, “metaforik
sürpriz” də bir o qədər qabarıq olur (3, s.95).
Dilin lüğət tərkibi daim inkişaf edir, buna baxmayaraq sözün daxilində onun sabit hissəsinin leksik vahidlərini müəyyənləşdirmə və onu leksik fonda daxil etmə kimi xüsusiyyətləri var. Sözdüzəltmə sistemi tədricən yeni sözlərin yaradılması ilə daha da genişlənir. Dilin lüğət tərkibinin inkişafı ilə dilin əsas lüğət fondu zənginləşir. Əsas lüğət fondunu təşkil edən
leksik vahidlər dildə sabit leksemlərin formalaşması üçün əsas xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir. Sözdüzəltmə sistemi tədricən zənginləşib inkişaf edir, bu proses nəticəsində meydana
çıxan yeni sözlər də sözyaratma mənbəyinə çevrilə bilir (1, s.59). Metafora kimi işlədilmiş
isimlər, sifətlər və feillər mətnlərdə eyni tezliklə rast gəlinmir. Metaforik isimlər ən məhsuldar
metafora qrupunu təşkil edir.
Alman danışıq dilində də sözdüzəltmə metaforları arasında ən çox yayılanlar isimlərdir.
İsmi metaforaların üstünlük təşkil etməsi yalnız bu nitq hissəsinin dilin lüğət tərkibində sayca
üstünlük təşkil etməsi ilə deyil, həm də, əsasən, danışıq metaforalarının funksional yönümləndiyi məişət sahəsinin predmetli xarakter daşıması ilə şərtlənir. Danışıq metaforanı, onun öncədən müəyyənləşdirilməsinin qeyri-mümkünlüyü fikri səsləndirilsə də, özünün məna dəyişmələrinin şablonluluğu ilə səciyyələnir. İsmi metaforalarda eyni növ assosiativ əlamətlərin –
zahiri, funksional, mahiyyət analogiyası - köçürülməsi baş verir (6, s.131). İsmi metaforaların
böyük qrupunu tərkibində metafora olan qenitiv (yiyəlik hal) söz birləşmələri (SNom+SGen)
təşkil edir. Burada iki isim arasında relativ münasibətlər qüvvədə olur. Yiyəlik hal metaforalarının xüsusiyyəti bundadır ki, yiyəliyin sintaktik sinonimikliyi istisna edilir. Digər yiyəlik
konstruksiyalarda mümkün olan yiyəlik halın sifətlə əvəz edilməsi tamamilə yolverilməzdir.
Məsələ burada dilin sözdüzəltmə imkanlarında deyil, konstruksiyanın özünün xarakterində,
onun üzvlərinin yalnız birinin metaforalığındadır.
Morfoloji quruluş baxımından ismi metaforalar aşağıdakı formalarda çıxış edir:
- İsmin tam forması kimi:
der Pantoffelheld “qadının hər sözü ilə oturub-duran kişi, həyat yoldaşı”
(der Pantoffel "evdə geyilən başmaq", der Held "qəhrəman");
unter dem Pantoffel stehen “qapazaltı olmaq" (hərfən “həyat yoldaşının topuğunun
altında olmaq”);
j-n unter dem Pantoffel haben // den Pantoffel schwingen / führen, “ailədə / evdə
arvaddan əmrlər almaq”.
- İsmin yarımçıq forması kimi:
die Alugurke “velosiped” (das Alu, danışıq dilində das Alüminium "aliminium", die
Gurke “xiyar”);
die Mafiatorte “pizza” (die Mafia "mafiya", die Torte "tort");
das Cellulitezentrum “hovuz” (die Cellulite "selülit", das Zentrum "mərkəz");
Bildschirmbräune “solğun dəri” (der Bildschirm “ekran”, die Bräune "günəşlənmə").
der Bildschirm sözü, öz növbəsində das Bild "şəkil" və der Schirm "ekran" komponentlərindən formalaşmış mürəkkəb sözdür. (ümumi mənası: “uzun müddət kompüterin qarşısında oturan, solğun bənizli”) (7, s.121);
Der
Lebensberechtigungsschein
“pasport”
(das
Leben
“həyat”,
der
Berechtigungsschein “vəsiqə”);
das Elefantengedächtnis “güclü yaddaş” (der Elefant “fil”, das Gedächtnis “yaddaş”).
Fillərin fenomenal bir yaddaşa sahib olması və xüsusilə cinayətləri və günahkarlarını xatırlayacaqları ilə bağlı olan mürəkkəb sözdür.
Məcazi mənalı düzəltmə isimlər əsasən suffikslər vasitəsi ilə yaranır:
-er suffiksi ilə: der Greifer "polis", der Kriecher "hiyləgər". Birinci söz "polis”, “cinayətkarı tutan bir şəxs”, ikincidə isə kriechen feili "sürünmək, gizlicə qaçmaq" mənasında işlənir;
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-ikus suffiksi: der Luftikus "ciddi olmayan bir insan".
-ei/ -erei suffiksi ilə: die Eselei “qabalıq”, die Kalberei “dəlilik”. Bu şəkilçi şəxsin
hərəkətini mənfi qiymətləndirmək xüsusiyyətinə malikdir.
Göründüyü kimi, isimlər müəyyən suffikslə kombinasiyada yeni semantika qazanır və
bu yolla bir isimdən yeni isim formalaşır: kriechen-der Kriecher.
Danışıq dilində metafora antroposentrik xarakter daşıyır. Başqa sözlə, metafora yalnız
insanın ətraf dünyaya dair bilik və münasibətini ifadə etmir, həm də şəxsin metaforik obyekt
kimi əhəmiyyət kəsb etməsi baxımından ön plana çəkilir. İnsan şüurunun antroposentrikliyinin təzahürlərindən biri antropometriklikdir. Antropometriklik özünü «bütün əşyaların ölçüsü» kimi dərk etməkdir. İstənilən şəxsləndirmə, canlandırma və istənilən bənzətmə - bütün
spektr insanın mövcud olan hər şeyi öz təcrübəsi və biliyindən çıxış edərək öz surəti və bənzəri üzrə ölçdüyünə görə şüurda yarana və adlarda təcəssüm edilə bilər. Məhz bu baxımından
metafora prosesi həmişə subyektivdir.
Ədəbiyyat
1. Abdullayev K.M. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri. Bakı: Maarif, 1990, 283 s.
2. Cavadov Ə.M. Mətn və cümlədə sözlərin sırası // Azərbaycan EA-nın xəbərləri (Ədəbiyyat,
Dil və İncəsənət seriyası), 1978, № 4, s. 78-87
3. Kazımov Q.Ş. Müasir Azərbaycan dili sintaksisi. Bakı: Ünsiyyət, 2000, 496 s.
4. Quliyev H. Metafora və elmi idrak. Bakı, 1987, 269 s.
5. Арутюнова Н.Д. Языковая метафора (синтаксис и лексика) // Лингвистика и поэтика.
М.: Высшая школа, 1979, c. 147-173
6. Киселева Н.М. Метафоры современной разговорной речи: Дис. …канд.филол. наук.
М., 1997, 220 с.
7. Blumenberg H. Paradigmen zu eienr Metaphorologie. Frankfurt am Main: Peter Lang
Verlag, 1998, 200 S.
8. Словарь словообразовательных элементов немецкого языка / А. Н. Зуев, И. Д. Молчанова, Р. З. Мурясов и др.; Под рук. М. Д. Степановой. – М.: Изд-во ―Русский язык, 2000. – 536 c.
9. Степанова М. Д. Словообразование современного немецкого языка / Под ред. Т. В.
Строевой. – М.: КомКнига, 2007. – 376 с.
С.С.Зейналовa
Наиболее часто используемые существительные метафоры в немецком языке
Резюме
Mетафора играет важную роль в жизни человека как неотъемлемая часть языковой картины мира и один из основных когнитивных механизмов, обеспечивающих осознание новых
явлений действительности на основе уже известных понятий и категорий. В статье выделены
метафорические модели, характерные для немецкой разговорной речи. В существительных
метафорах происходит превращение ассоциативных признаков одного типа, например – внешних, функциональных, значительных аналогий. Для исследования существительных метафор в
разговорной речи необходимо, прежде всего, определить их место в логическо-семантической
системе языка.
S.S.Zeynalova
The most widely used metaphors in the German language
Summary
The metaphor plays an important role in human life as an integral part of the linguistic picture
of the world and one of the main cognitive mechanisms that ensure the recognition of new phenomena
of reality on the basis of already known concepts and categories. The article highlights the
metaphorical models characteristic of German colloquial speech. In noun metaphors, there is a
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transformation of associative attributes of one type, for example - external, functional, significant
analogies. To study noun metaphors in colloquial speech, first of all, it is necessary to determine their
place in the logical-semantic system of language.
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ ЗООНИМОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ
И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ
Ключевые слова: русский язык, азербайджанский язык, языковая игра, метафора, вторчная
номинация, обсценная лексика
Açar sözlər: rus dili, Azərbaycan dili, dil oyunu, metafor, ikinci nominasiya, təsir, vulqar leksika, zoonim.
Key words: Russian, Azerbaijani, language game, zoony, metaphorization, secondary nomination,
expression, obscene lexicon

Современная русская лексика обнаруживает динамичность в плане игрового
потенциала. Это особенно выпукло представлено в сфере зоонимов.
В этой статье мы рассмотрим только один концепт – «кот». Выбор связан с тем,
что, во-первых, образ кота (кошки) носит в некотором смысле универсальный характер
в картине мира народов, он хорошо известен и оброс множеством ассоциаций уже с
самых древних времен. Во-вторых, в одной статье невозможно рассмотреть несколько
лексических единиц, поэтому приходится останавливаться на одном, но характерном в
интересующем нас аспекте слове. С самого начала следует отметить, что в русском
языке это понятие раздваивается по половому признаку. Причем оба концепта обладают собственной системой когнитивных признаков и коннотаций. В азербайджанском
языке одно слово соответствует двум русским лексемам. Во многих языках символ
кота/кошки дает множество коннотаций, как положительных, так и отрицательных.
Интересно отметить, что Джек Тресиддер в своем знаменитом «Словаре символов»
дает только Кошку, Кот здесь не упоминается (13, 166). Согласно Д.Тресиддеру, кошка
олицетворяет собой «хитроумие, способность перевоплощения, ясновидение, сообразительность, внимательность, чувственную красоту, женскую злость» (13, 166). Отмечается, что в Египте существовал культ богини с кошачьей головой. Но существует и
негативный образ кошки, когда она ассоциируется даже с дьяволом (13, 167). В общем
кошка воплощает в себе широчайший диапазон коннотаций. Ясно, что сегодня в языках
мира могут сохраняться только отголоски древних представлений, однако соответствующие номинации поддаются обыгрыванию на их основе. Если так, то они носят
вполне реальный характер.
В четырехтомном академическом словаре русского языка (так называемый Малый академический словарь – МАС) слово кот приводится только в основном номинативном значении: «самец кошки» (11, 2, 115). В конце статьи приводится три фразеологизма: кот наплакал, кот в мешке, кота в мешке купить. Нельзя полностью отрицать
мотивацию этих фразеологизмов номинативным значением слова кот, точнее, определенными семантическими множителями, структурирующими его семантическую структуру, например, коты не плачут, отсюда гипербола кот наплакал, т.е. «совсем ничего».
Поскольку кот является загадочным животным, исходя из этого, можно объяснить роль
этого знака в следующих двух ФЕ, т.е. кот как компонент ФЕ выступает символом
загадочности, таинственности, непонятности.
МАС не отмечает широко распространенного в русской речи значения этого
слова, ассоциируемого с нравственностью. В Словаре С.И.Ожегова оно фиксируется
как второе и переносное: «о похотливом, сластолюбивом мужчине» (9, 301). Значение
снабжается пометами: «просторечное и пренебрежительное». Мотивация знака очевид73
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на и не предполагает каких-то особых комментариев. Известно также выражение майские коты. Несколько неожиданное с точки зрения современного состояния языка
объяснение этого второго значения обнаруживается в 17-томном академическом словаре (Большой академический словарь – БАС): «То же, что сутенер (в воровском жаргоне)» (12, 5, 1533). Связь с переносным значением из МАС, конечно, прослеживается, но
и самостоятельность семемы также очевидна. Не всякий сластолюбивый мужчина является сутенером. Точнее, между актуальными значениями этих двух слов-семем нет связи. Если же пытаться установить мотивационную связь, то можно предположить, что
сутенеры, видимо, являются сластолюбивыми мужчинами. Интересно также указание
на воровской жаргон, т.е. здесь это значение специализируется. Некоторое объяснение
данной мотивации находим в Словаре В.И.Даля: «коты – альфонсы, сожители и
эксплуататоры проституток» (5, 2, 459). Следовательно, не просто сутенеры (эксплуататоры), но и сожители.В «Словаре молодежного сленга» также отражено значение «сутенер». Однако оно дается как второе. Первым же является следующее: «Юноша, мужчина, пользующийся успехом у женщин» (8, 314). Неожиданность этого значения состоит в том, что меняется характер отношений. Речь уже идет не о сластолюбивом мужчине, а наоборот, о том, кто сам становится объектом вожделения. В «Словаре русской
брани» у слова кот отмечается четыре значения. Пометы просторечное, жаргонное и
презрительное распространяются на все четыре значения: «1. Сутенер; мужчина, живущий на содержании проститутки. 2. Мужчина, живущий на иждивении любовницы. 3.
Сообщник проститутки, обворовывающий ее клиентов. 4. Сожитель; любовник» (7,
176-177). Здесь выделяются новые по отношению к известным нам значения данного
слова. Это такие признаки, как «на иждивении любовницы (не проститутки)», «обворовывать клиентов (вообще воровать)», «любовник (не сутенер, просто любовник)».
Интересно, что при сохранении неизменной мотивации, ее стратегической линии, значение всё же эволюционирует, разветвляется.
В русском языке слова кот и кошка различаются не только формально-грамматически, но и по системе смыслового обыгрывания. Характерно, что кошка становится
объектом переосмысления, но только в специальных значениях. Так, в МАС у этого
слова выделяется пять значений, одно основное номинативное, второе также номинативное, но гипероним по отношению к основному, и три производных, но также номинативных, поскольку они носят специальный характер: «приспособления для подъема
затонувших предметов», «приспособление для лазанья на столбы», «приспособление
для телесных наказаний» (11, 2, 118). В статье приводятся фразеологизмы драная кошка, знает кошка, чье мясо съела, как кошка с собакой, как угорелая кошка, кошки скребут на душе, (черная) кошка пробежала между кем, кошки-мышки (11, 2, 118). Интересно отметить одно обстоятельство. Фразеологические единицы на основе слова
кошка носят более конкретный характер по сравнению с основанными на коте. Исключение составляет выражение кошка пробежала или черная кошка пробежала между
кем и кем, которое не мотивировано с точки зрения когнитивных признаков концепта
«кошка». Возможно, однако, что здесь существует какое-то древнее поверье, связанное
с кошкой. Возможно также, что это единственный случай актуализации тех древних
значений, о которых говорит Дж. Тресиддер, и здесь кошка пробежала означает «козни
дьвола».
В «Словаре молодежного сленга» кошка дается в значении 1. любовница и 2. наркотик (8, 316). Скорее всего, второе значение строится на игре морфем нар+котик, где
котик имеет ласкательное осмысление, отсюда и кошка. В «Словаре русской брани»:
«КОШКА Жарг. 1. Женщина легкого поведения. 2. Проститутка, покинутая любовником. Фразеологизм драная кошка приводится по этому значению. ФЕ снабжается такими стилистическими пометами, как просторечное и презрительное. Значение опре74
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деляется как «худая, изнуренная проститутка». 3. Женщина как объект манипуляций
проститутки-лесбиянки. 4. Девушка. Здесь же приводится фразеологизм кошка-милашка, которое снабжается пометами ласкательное и шутливое. Объясняется как обращение к миловидной девушке» (7, 177). Жаргон, как видим, вносит новое осмысление. Новыми являются семы «покинутость», «помыкание», «лесбиянка», и неожиданно совершенно нейтральное значение «девушка».
В целом проведенный анализ показывает, что слова кот и кошка в русском языке
обнаруживают богатейший диапазон значений и оттенков. Но при этом стратегическая
мотивация игры с этими знаками одна и та же. Важнейшим мотивом является «взаимоотношение полов». Видимо, в русском сознании это животное ассоциируется в основном с соответствующим основным для него инстинктом. В азербайджанском языке существует в интересующем нас аспекте совершенно иная ситуация прежде всего в силу
грамматического несоответствия русскому языку. Иными словами, здесь нет корреляции по половым признакам, выраженным в грамматических формах, тем более нет
переосмысления по половым признакам и игры с этими отличиями. Существует одно
слово – pişik. В Толковом словаре азербайджанского языка (ТСАЯ) слово pişik зафиксировано только в одном номинативном значении. Если перевести представленную дефиницию на русский язык, то получится следующее определение: «Домашнее животное
млекопитающее, входящее в единое семейство с тиграми, львами и др.» (1, 3, 606).
Никаких нюансов, никаких употреблений. Нет даже разграничения между домашним
животным и семейством кошек. Более того, в словарях русского языка при определении основного номинативного значения всегда указывается, что это животное ловит
мышей и крыс. Например, в МАС: «Домашнее животное с повадками хищника, истребляющее мышей и крыс» (11, 2, 118).
На самом деле, конечно, основное номинативное значение слова кошка могло и
не включать упоминания о мышах и крысах, поскольку эта функциональная характеристика не входит в содержание понятия «кошка». С таким же успехом кошка набрасывается и на змей, и на птиц и даже на домашних. Необходимо было просто отметить,
что это домашнее животное из семейства кошачьих.
В ТСАЯ приводится два фразеологизма с компонентом pişik. Это pişiyə rast gələn
(pişik görmüş) siçan kimi и pişiyimiz oğlan doğub (1, 3, 606). Первое употребляется в значении «испытать сильный страх, ужас». Буквально ФЕ означает «как мышь, наткнувшаяся на кошку». Второе выражение носит иронический, даже издевательский характер, это ироническая оценка какого-то действия, поступка, буквально «наша кошка родила мальчика».
Сравнение стратегий переосмысления слов кот/кошка в русском языке и pişik в
азербайджанском показывает не просто преобладание значений в русском языке, а тот
факт, что они не находят никакого соответствия в азербайджанском языке. Как показал
проведенный анализ, в русском языке все варианты обыгрывания этих знаков имеют
под собой одну мотивационную стратегию. Вместе с тем существенно разнообразие
смысловых нюансов при почти неизменном сохранении коннотации, которая всегда носит сниженный характер.
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F.S.Baxşıyeva
Müasir Rus və Azərbaycan dillərində zoonimlərin metaforizasiyası
Xülasə
Məqalə müasir rus və Azərbaycan dillərində dil oyunu probleminə həsr olunmuşdur. Diqqət
mərkəzində göstərilən leksik vasitələrdə, zoonimlərdə dil oyunu prosesidir. Araşdırma göstərib ki, rus
dilində zoonimlərin metaforizasiyası prosesi Azərbaycan dilinə nisbətən daha intensivdir. Zoonimlərin
metaforizasiyası hətta müasir rus dilində ədəbi dil çərçivəsindən çıxır və vulqar leksikasnın yaradılmasında fəal iştirak edir. Azərbaycan dilində eyni proses baş vermir.
F.S.Bakhshiyeva
Metaphorization of zoonims in modern Russian and Azerbaijani languages
Summary
Article is devoted to a problem of a language game in modern Russian and Azerbaijani
languages. In the center of attention there is an outgaming of lexical means of the specified languages,
and specifically zoonim. The research showed that in Russian metaphorization of zoonim is much
more intensive process, than in Azerbaijani. Metaphorization of zoonim in modern Russian is beyond
the far literary language and even a popular speech and actively participates in formation of obscene
lexicon. In Azerbaijani of identical process does not occur.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЯ ДИСКУРСА
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Известно, что формирование новой антропоцентрической парадигмы в гуманитарных науках привело к расширению сферы исследования реализаций языковых фактов в направлении их более углубленного и детального анализа. Антропоцентрическая
парадигма также обусловила необходимость выработки адекватных методов и принципов лингвистических исследований, которые постепенно все больше стали ориентироваться на дискурс и дискурсивный анализ. На современном этапе развития науки
когнитивно-дискурсивная парадигма в лингвистике все чаще признается одним из
самых прогрессивных методов исследования.
Надо отметить, что сам дискурс, как особое проявление языка в речи, обусловленное конситуацией, является как комплексный объект с нечетко определяемым понятием в современной лингвистике. Учитывая размытость категории дискурса Т.А. ван
Дейк, объяснял это «как условиями формирования и бытования данного термина, так и
неопределенностью места дискурса в системе категорий языка (1, с. 46).
З.Харрис в своей известной статье «Дискурс-анализ», опубликованной в 1952-ом
году, интерпретировал это понятие предельно просто, как последовательность высказываний, по объему отрезок текста больший, чем предложение (2). Подобный подход к
языковым фактам, т.е. структурно-синтаксический ракурс рассмотрения дискурса,
находит свое отражение и в определении В.А.Звегинцева: «дискурс это два или
несколько предложений, находящиеся в смысловой связи» (3 , с. 171).
Антропоцентрический подход к языку, предложенный французским лингвистом
Э.Бенвенистом, позволил рассмотреть дискурс как «функционирования языка в живом
общении». Э.Бенвенист определил его как «речь, присваиваемую говорящим» (4, с. 296).
В современной лингвистике понимание текста и дискурса, как результативной и
процессуальной сторон речевой деятельности, нашло отражение и в работах П.Шародо.
По мнению П.Шародо, «текст – это воплощение, наглядное изображение другой речи,
это неповторимый, единичный результат процесса, зависящего от говорящего и от
условий речепроизводства» (5, с. 69). При этом П.Шародо подчеркивает, что «текст
пересекается с множеством дискурсов, каждый из которых, в свою очередь,
принадлежит к какому-то жанру и соотносится с какой-то ситуацией» (5, с. 69). Таким
образом, в общих чертах дискурс представляется П.Шародо в виде суммы таких
слагаемых, как «высказывание» и «коммуникативная ситуация» (5, с. 28).
По определению Ю.С.Степанова, «дискурс – это языковая единица высшего уровня, обладающая структурной, функциональной спецификой, это «новая черта в облике
языка, каким он предстал перед нами к концу XX века» (6, с. 71). Н.Д.Арутюнова
рассматривает дискурс как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими,
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами», как
«речь, погруженную в жизнь» (7, с. 136–137). По определению Н.Д.Арутюновой,
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«дискурс – это явление, исследуемое в режиме текущего времени, то есть по мере его
появления и развития, и при его анализе необходимо учитывать все социальные,
культурологические и прагматические факторы. Поэтому термин «дискурс» в отличие
от термина «текст» не применяется к древним и др. текстам, связи которых с живой
жизнью не восстанавливаются непосредственно» (7, с. 136-137).
При определении дискурса сходную позицию занимает В.И.Карасик. Согласно
его мнению, дискурс «текст, погруженный в ситуацию общения», допускающий «множество измерений» и взаимодополняющих подходов в изучении, в том числе прагмалингвистический, психолингвистический, структурно-лингвистический, лингвокультурный, социолингвистический (8, с. 5-6).
Как видно из анализа лингвистических источников, на современном этапе развитии лингвистической мысли понятия дискурса и текста уже не столь часто отождествляются, как это было на раннем этапе дискурсивных исследований. Сегодня в трактовке дискурса и текста лингвисты выдвигают ряд различий, которые можно условно разделить на две группы. Во-первых, понятия дискурса и текста противопоставляются по
параметру динамика коммуникации (дискурс)/статика объекта (текст). Во-вторых,
отношение «текст/дискурс» трактуется как отношение «часть и целое».
Существуют разные подходы к пониманию дискурса, спектр которых варьируется
от совокупности тематически, культурно или как-либо еще взаимосвязанных текстов,
видов речевой коммуникации, предполагающий рациональное, критическое рассмотрение ценностей, норм и правил социальной жизни, речевое произведение, во всей полноте своего выражения и устремления, с учетом всех внеязыковых факторов (социальных,
культурных, психологических), существенных для успешного речевого взаимодействия, до рассмотрения дискурса как вербализованной речемыслительной деятельности,
понимаемой как совокупность процесса и результата и обладающей как собственно
лингвистическим, так и экстралингвистическим планами. В современной лингвистике
существуют три подхода к определению дискурса:
- к первому классу относятся собственно лингвистическое употребление этого
термина, исторически первым из которых было его использование в названии статьи
«Дискурс-анализ» З.Харриса. Собственно лингвистическое употребление термина
«дискурс» само по себе весьма разнообразно, но в целом за ним просматриваются попытки уточнения и развития традиционных понятий речи, текста и диалога. Во-первых,
понятие дискурс мыслится как речь, вписанная в коммуникативную ситуацию и в силу
этого как категория с более отчетливо выраженным социальным содержанием по сравнению с речевой деятельностью индивида. Во-вторых, реальная практика современного
дискурсивного анализа сопряжена с исследованием закономерностей движения информации в рамках коммуникативной ситуации, осуществляемого через обмен репликами;
тем самым реально описывается некоторая структура диалогового взаимодействия, что
продолжает вполне структуралистскую линию, начало которой как раз и было положено З.Харрисом. Первый класс пониманий термина «дискурс» представлен главным
образом в англоязычной научной традиции.
- второe понимание термина «дискурс», в последние годы ставшим популярным в
публицистике, восходит к французским структуралистам. За подобным употреблениями просматривается стремление к уточнению традиционных понятий стиля («стиль
- это человек») и индивидуального языка;
- третье понимание термина «дискурс», восходит к Ю.Хабермасy. В этом третье
понимании «дискурсом» называется особый идеальный вид коммуникации, осуществляемый в максимально возможном отстранении от социальной реальности, традиций,
авторитета и т.п. и имеющий целью критическое обсуждение и обоснование взглядов и
действий участников коммуникации.
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Таким образом, современная лингвистика в связи с интенсивным развитием дискурсивной парадигмы стала уделять большое внимание стратегиям представления информации и их языковому воплощению. При этом дискурс не является только текстовой структурой, а представляет собой сложное явление, учитывающее и экстралингвистическую ситуацию, и характеристики коммуникантов, и различные стратегии и т.д.
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A.İsmayılova
Müasir dilçilikdə diskurs anlayışının formalaşması haqqında bir neçə söz
Xülasə
Elmi-linqvsitik tədqiqatların müasir mərhələsində diskurs və mətn anlayışları əvvəllki illərdə
olduğu kimi izah edilmir. Onların izahında linqvistlər bir çox fərqləri məqamları qeyd edirlər. Bu
fərqləri şərti olaraq iki qrupa bölmək olar. Bir tərəfdən, diskurs və mətn anlayışları kommunikasiyanın
dinamikliyi (diskurs) və obyektin statikliyi (mətn) parametrlərinə görə qarşı-qarşıya qoyulur. Digər
tərəfdən isə mətn/diskurs münasibətləri bütöv münasibətlər kimi izah edilir.
A.Ismayilova
Some words about the formation of the concept of discourse in modern linguistics
Summary
Thus, discourse and textual concepts in the modern stage of scientific linguistic research are not
as previously mentioned. In their explanation, linguists note many differences that can be divided into
two groups. On the one hand, discourse and textual concepts are confronted with the communication
dynamic (discource) and object static (text) settings. On the other hand, the text/discourse
relationships are described as absolute attitudes.
Rəyçi: f.e.d., prof. A.Y.Məmmədov
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ЛИНГВОЦВЕТОВАЯ КАРТИНА МИРА В РУССКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Ключевые слова: лингвоцветовая картина, цветообозначение, семантика, символ
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Понятие о цвете формируется у человека в результате его жизненного опыта, и
оценки, нормы, установки человека в значительной степени связаны с цветом. По мнению В.Г.Кульпиной, «цвет… принимает участие в сложных процессах языковой концептуализации мира, но не сводится к простой субстанции и ее простому физиологическому отражению» (3, с.73). Многочисленные цветовые образы откладываются в
ментальной системе человека и образуют определенную систему – цветовую картину
мира. Лингвоцветовая картина мира является составляющей лексической системы языковой картины мира. Она выражается в форме свето- и цветообозначений в отдельных
лексемах, словосочетаниях, идиоматических выражениях и других вербальных средствах. В отличие от большинства европейских языков, где группа основных цветонаименований включает 11 терминов (отсутствует слово для понятия «голубой»), в
русском языке и некоторых других славянских языках аналогичный список образован
12 названиями цветов. В него входят три ахроматических цвета (белый, черный, серый),
и девять хроматических (семь цветов радуги, а также коричневый и розовый).
Интересно отметить также, что для разных языков существуют разные прототипы
цвета. Так, для белого цвета это – пшеничная мука (и вообще еда белого цвета) в
английском языке и блеск, сияние в русском; для черного – темнокожий человек
(английский язык) и чернила или дым (русский); для красного цвета – красное лицо или
кровь (английский язык), красные черви и слово «красивый» (русский); для синего
цвета – сияющий/синий предмет (английский язык) и предмет темного, почти черного
цвета (русский). Для серого цвета прототипом в английском языке считаются воронье
крыло или седовласый человек, а в русском языке его прототипом, скорее всего, было
двусоставное слово, первая часть которого означала «ясный», а вторая – «черный».
Коричневый цвет в русском языке связывали с корицей, а в английском – с чем-то обгоревшим, темным. Для обоих языков прототипом оранжевого является апельсин, зеленого – молодость, зелень, желтого – золото, блеск, фиолетового – фиалка или багряного цвета улитка (в английском языке) (5, с.39).
По данным исследователей, в список самых употребительных основных цветонаименований русского языка вошли все слова из группы в следующей последовательности: фиолетовый, розовый, зеленый, голубой, синий, коричневый, серый, желтый, оранжевый, красный, черный, белый. При этом голубой цвет в русском языке
оказался более релевантным, чем синий (80-е гг. ХХ в.). В настоящее время употребительность основных слов в этой части спектра выглядит по-другому: слово «голубой»
употребляется чаще, чем слово «синий». Такое распределение позиций в паре, скорее
всего, связано с негативной коннотацией синего цвета в русской бытовой культуре,
которая «спровоцировала» закрепление голубого цвета в качестве еще одного основного и поддерживает его достаточно высокую употребительность в сфере повседневного общения. В английском и русском языках выделяются следующие микросистемы
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символических значений цветовых прилагательных: 1) «хороший» ‒ белый, «никакой»
‒ серый, «плохой» ‒ черный; 2) «разрешающий» ‒ зеленый, «предупреждающий» ‒
желтый, «запрещающий» ‒ красный; 3) «революционный» ‒ красный, «контрреволюционный» ‒ белый; 4) «нежный, слабый, радостный» ‒ розовый, «безмятежный» ‒ голубой (4, с. 5).
Черный и белый цвета в языке образуют особую систему, т.к. они противопоставляются друг другу: черный становится символом зла и наделяется негативной
коннотацией, а белый – символом добра с позитивной коннотацией. Отрицательная семантика представлена черным цветом – это семантика чего-либо нелегального, тайного, мрачного, зловещего: black heart (черная душа), black sheep (паршивая овца),
black guard (беспринципный человек, подлец); black sheep (член семьи / группы людей,
не пользующийся любовью и уважением). Ср. в русском языке: черное дело – плохой
поступок, преступление; черная душа – о человеке коварном, способном на низкие поступки; черные мысли и др. Например: «Если меня посещают черные мысли, то думаю
об умных людях» (Труд, 2003.05.16). В русском языке цветообозначение черный может
иметь также следующие значения: «физически тяжелый, трудный» (черная работа);
«преступный, злостный, подлый» (черное дело); «незаконный, нелегальный» (черный
рынок); «не главный, не парадный» (черный ход); «мрачный, тяжелый, безрадостный»
(черный день). В английском языке черный цвет в переносном смысле означает все тяжелое, будничное, трудное, а также зловещее, мрачное, например, a black list «чёрный
список» ‒ список людей, которых считают опасными/присутствие которых
нежелательно.
Положительная семантика представлена белым цветом во всех рассматриваемых
языках – это семантика чистоты, безупречности, безукоризненности. В современных
языках прилагательные, обозначающие белый цвет, имеют следующие переносные
значения: «светлый, бесцветный, ясный» (белый хлеб, белое вино, белая ночь) и
«чистый» (белые руки, белая рубашка). См. историзмы: белая изба ‒ изба, имеющая
печь с дымоходом, выведенным через крышу наружу; белая баня ‒ баня, имеющая печь
с дымоходом (в отличие от черной, без дымохода); белая кухня ‒ кухня с плитой,
барская кухня); белый ‒ символ мира (белый голубь, белый флаг, white dove, white flag).
Поэтому белый флаг является знаком готовности к миру вследствие капитуляции,
сдачи в плен. В русском языке белый имеет также значение «хороший, красивый»
(белая зависть ‒ желание, не сопровождаемое досадой, злобой, обладать тем, что есть у
другого; в английском ‒ «любимый, счастливый» (white boy; white headed boy ‒ a
favourite, white son ‒ a favourite son); «невинный, безобидный» (a white lie; white war).
Переносное значение «контрреволюционный», свойственное всем европейским языкам,
связывается с эпохой Французской революции: белая армия, белый офицер. В английском языке прилагательное white – белый может иметь смысл «легкий, не мрачный,
благородный». Как белый, так и черный цвет в английской лингвокультуре служит для
обозначения этнической принадлежности, расы (нация, этническая группа): black –
чернокожий, темнокожий, смуглый; white – светлокожий, принадлежащий к белой расе.
Между черным и белым цветом находится серый цвет со значением «никакой»: рус.
серые будни, серая жизнь ‒ житейская проза; серый кардинал ‒ закулисная политическая фигура. В английском языке: to feel grey; grey day. В рамках этого значения
выявляется своеобразие русского цветообозначения: серый человек (валенок) ‒ малокультурный, необразованный человек. Например: «А я, серый человек, и не догадывался» (Борис Ефимов. Десять десятилетий).
В русском языке красный цвет с давних времен обладает большим количеством
оттенков, каждый из которых имеет свое собственное значение и является символом
чего-то определенного. Красный символизировал веселье, силу, гнев, месть, кровь,
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адское пламя; алый ассоциировался с отчаянной любовью. Чаще всего красный – цвет
крови, заката. Русское прилагательное красный произошло от прилагательного красивый и до сих пор сохраняет это значение: красна девица. Также оно имеет значения
«парадный» (красный угол); «яркий, светлый» (красное солнышко); «самый важный,
лучший» (красная строка, красное словцо) и т.д. Красный в английском языке представляет семантику невыполненных обязательств, задолженностей, убытков; red – сигнал опасности: зажечь красный свет «запретить какую-либо деятельность, создать
преграду», красная карточка «карточка красного цвета, показывая которую, судья
сообщает игроку о нарушении им правил игры и запрещает ему дальнейшее участие в
ней» (1, с.6). Во всех европейских языках красный цвет воспринимается символически
как «революционный»: красная армия, красное знамя.
Прилагательное голубой в значении «безмятежный» реализуется во фразеологии
двух рассматриваемых языков: голубая мечта ‒ идиллическая, несбыточная мечта,
голубые души ‒ чистые, непорочные: Blue Bird; Blue Flower. Можно предположить, что
голубой (синий) цвет в сознании русских и англичан имеет много общего и характеризуется положительной эмоциональной окраской, в связи с чем данные лексемы часто
используются в поэзии для описания тех или иных состояний главного героя. Некоторые лингвисты считают, что прилагательные синий и голубой в русском языке не имеют
переносных значений, а все фразеологические выражения с ними представляют кальку
с других языков: голубая кровь, синяя птица (2, с. 15).
Синий цвет в английском языке может иметь как положительные коннотации
(например, seiten «синее небо» – высокий пост; blue ribbon – награда за успехи; trueblue – верный, надежный; blue blood –благородство, высокое положение в обществе,
аристократичность), так и отрицательные, например, репрезентирует непристойность,
скабрезность, пошлость: blue film ‒ порнографический фильм; характеризует качества
человека: blue-sky ‒ непрактичный человек; blue-eyed boy ‒ любимчик начальства.
Синий цвет может выражать также меланхолию и грусть: to be blue (хандрить), blue
devils (уныние), to burn blue (быть дурным предзнаменованием) (1, с.7-8). Желтый цвет
в русском языке является символом печали, вычурности, болезни и смерти: рус. желтая тоска, желтая жизнь; рус. желтый как лимон, а также желтым цветом в русском
и английском языках репрезентируют низкопробность, лживость, продажность (ср.
желтая пресса). Только в английском языке желтый цвет обозначает трусость и
боязнь: yellow-bellied (трусоватый), презрение (см. уellow dog – презираемый человек
или вещь), а также имеет негативную социальную окраску: yellow ‒ оскорбительное
прозвище людей азиатского происхождения. В обоих языках имеет значение «предупреждение» (желтая карточка, спорт). В русском языке зеленый цвет является символом тоски, разрешения, свободы действий, праздника, Нового года, экологии и защиты
животных, а также надежды: рус. зеленая скука, зеленая улица, зеленый коридор, елки
зеленые; англ. green «принадлежащий к партии зеленых, защищающих природу»; green
way «приятная, широкая дорога» и др. Также в русском языке зеленый цвет ассоциируется с неопытностью – рус. зеленый юнец. Цветообозначение green употребляется в
английском в отрицательном значении: green labour «низкооплачиваемая работа»,
green-eyed «ревнивый, завистливый». Русское прилагательное зеленый приобретает значение «очень бледный, землистого оттенка» и используется для описания цвета кожи
человека, которая из-за болезни приобретает зеленоватую окраску.
Таким образом, различия в семантической структуре цветообозначений в русском и
английском языках обусловлены национально-культурными особенностями, символикой
цвета в конкретном языке; сходства же, в свою очередь, также зависят от наличия общих
черт в символике, восприятии цвета носителями русского и английского языков.
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Rus və Azərbaycan dillərində dünyanın linqvorəngli mənzərəsi
Xülasə
Məqalədə ingilis və rus dillərində rənglərin təsviri verilmiş, bu insanların dünyasının rəngli şəkillərinə daxil olan əsas rənglər müəyyənləşdirilmişdir. Rus və ingilis dilləri dünyanın dil və rəngli şəkillərində ümumi və xüsusi fenomenlər nəzərdən keçirilir. Rus və ingilis dillərində rənglərin semantik
strukturunda olan fərqlər milli-mədəni xüsusiyyətlərə, müəyyən bir dildə rənglərin simvoluna bağlı olduğuna diqqət çəkir. Bənzərliklər, öz növbəsində, simvolizmdə ümumi xüsusiyyətlərin mövcudluğundan asılıdır.
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Summary
In the article the description of colors in English and Russian linguoculture is given, the basic
colors entering into color pictures of the world of the given people are defined. The phenomena of the
general and specific in the linguistic and color pictures of the world of Russian and English are
considered. It is pointed out that the differences in the semantic structure of colors in Russian and
English are due to national-cultural features, the symbolism of color in a specific language;
Similarities, in turn, also depend on the presence of common features in symbolism, the perception of
color by native speakers of Russian and English.
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Текст как целое речевое произведение и отдельные его единицы мыслятся только
через понятие связности. Исследователи непременно подчеркивают эту особенность
текста, сосредотачивая внимание на внешних средствах создания связности. Как правило, рассматриваются языковые сигналы связи соседствующих предложений в рамках
единого целого. Однако понятие связности предполагает не только наличие внешних
примет сцепления предложений, но и наличие внутренней, семантической, глубинной
связи всех смыслов (или большинства смыслов), из которых состоит фрагмент текста.
Смысловое единство текста – его связность – создается повторением смыслов [1; 2].
К.Кожевникова рассматривает связность в двух аспектах: 1) связность как отражаемое, передаваемое, или создаваемое речью наличие общего в двух или более фактах, явлениях и т. д.; 2) связность как отражаемое, передаваемое речью объединение
фактов, явлений и т. д. в одно замкнутое в смысловом отношении целое [3, с. 51].
Характер и тип связности неодинаковы в текстах разной коммуникативной заданности, например, в текстах-информациях, научных текстах, сводах правил, в художественных текстах. Разнообразнее и сложнее представлены средства создания связности в
текстах художественных произведений, в которых синтезируются важнейшие функции
языка: функция сообщения с функцией эстетического воздействия на читателя.
Рассматривая ССЦ как синтаксическую единицу сверхфразового уровня, лингвисты стремятся отыскать формальные критерии этой единицы, установить степень грамматичности ее компонентов. «Грамматичность текста, – пишет Г.В.Колшанский, – есть
прежде всего последовательность сцепления высказываний, объединенных некоторой
общей темой, идеей, предметом обсуждения» [4, с. 62].
Лингвистический подход к тексту нацелен на раскрытие типичного строения
текста вообще, всякого текста, его языковой, структурной и композиционной оформленности. Для текста в этом плане характерны свои основные признаки: 1) смысловая
автономность (смысл текста – это его содержательная сторона, т.е. та информация, для
передачи которой и был написан текст); 2) языковая, структурная, композиционная и
стилистическая оформленность; 3) коммуникативная направленность текста, т.е. соответствие его целям, условиям и адресату, которые предопределили данный текст; 4)
связность или взаимозависимость предложений в тексте и средства связи. Связность
достигается лексико-семантическими, морфологическими, синтаксическими и стилистическими средствами [5].
«Сцепление высказываний» происходит по-разному: с помощью таких лексикограмматических средств связи, как союзы, частицы, вводные слова, видо-временная
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соотносительность глагольных сказуемых, местоимения, повторение слов, наречия и т.
д. Эти средства связи неоднородны по своему составу (лексические и грамматические),
что они далеко не одинаково выполняют эту функцию, что степень их употребительности в разных функциональных стилях различна, что они могут по-разному комбинироваться в целях создания связности текста.
Наши наблюдения показывают, что в русском языке в качестве средств сцепления
смежных предложений в ССЦ употребляются различные союзы. Г.Я.Солганик отмечает, что союзы «не играют решающей роли в связи предложений, однако функции их в
прозаической строфе весьма значительны. Союзы участвуют в композиционном членении строфы, в синтаксическом оформлении зачинов и концовок, в осуществлении
разнообразных тематических переходов в строфе, в выражении различных синтаксических отношений (противопоставление, сопоставление и т. д.)» [6, с. 107].
Рассмотрим некоторые лексико-грамматические средства связи между компонентами ССЦ:
Союзы, во-первых, объединяют смежные предложения, во-вторых, с их помощью
более четко устанавливаются смысловые отношения между компонентами. Например:
Шел только одиннадцатый час, но улицы были совершенно пусты. Да и громады домов
с черными, затемненными изнутри окнами казались нежилыми (А.Чаковский. Блокада). Здесь союз да и – единственное средство межфразовой связи, союз выражает присоединительные отношения.
Иногда случайно Изумруд видел сквозь отворенную дверь других лошадей, ходивших и бегавших на воле, и тогда он кричал им, негодуя и жалуясь. Но тотчас же
закрывали дверь, и опять скучно и одиноко тянулось время.
Главным в этой конюшне был большеголовый, заспанный человек с маленькими
черными глазками и тоненькими черными усами на жирном лице. Он казался совсем
равнодушным к Изумруду, но тот чувствовал к нему непонятный ужас.
И вот однажды, ранним утром, когда все конюхи спали, этот человек тихонько,
без малейшего шума, на цыпочках вошел к Изумруду, сам засыпал ему овес в ясли и
ушел. Изумруд немного удивился этому, но покорно стал есть. Овес был сладок, слегка
горьковат и едок на вкус. «Странно, ‒ подумал Изумруд, ‒ я никогда не пробовал
такого овса» (А.Куприн. Изумруд).
Связь между данными ССЦ осуществляется с помощью местоимений, повторов и
соединительного союза и.
Контекстное сцепление предложений вовлекает в круг «гибридных» слов все
большее количество частиц, которые или самостоятельно, или в сочетании с союзами,
вводными словами или наречиями функционируют в качестве фразовых скреп. Однако
языковеды неоднократно отмечали возможность перехода частиц в союзы. В.В.Виноградов писал: «Границы частиц и союзов пересекаются, а иногда становятся очень зыбкими, текучими» [7, с. 523]. При этом сохраняется их лексико-грамматическое значение, что способствует наиболее точному оформлению логико-смысловых отношений
между смежными предложениями. Обычно в указанной функции употребляются частицы вот, вон, даже, именно, только, еще, же, ведь. Например:
У ворот я остановился. Вот, он, наш двор. Вот уже зажгли знакомый фонарь
возле шахты Метростроя, тот, что озаряет по ночам наши комнаты. А вон высоко, рядом с трубой, три окошка нашей квартиры, и на пыльных стеклах прежней отцовской
комнаты, где подолгу когда-то играли мы с Ниной, отражается луч заходящего солнца»
(А.Гайдар. Судьба барабанщика).
В данном ССЦ с помощью указательных частиц вот, вон наиболее отчетливо
оформляется перечислительные отношения, отражается пространственная точка зрения
рассказчика при описании действительности.
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Предложения с частицами синсемантичны, причем степень синсемантии такого
компонента выше, чем предложения с сочинительными союзами:
Раевский стоял у окна, опираясь рукой на винтовку. Он говорит, не повышая
голоса, как всегда сдержанно, легко выговаривая слова, вдумываясь в каждую фразу в
поисках самого простого, ясного выражения своих мыслей.
И оттого, что этот широкоплечий сильный человек со всезнающими глазами был
спокоен, у всех крепа уверенность в своих силах (Н. Островский. Рожденные бурей).
В этом макротексте два ССЦ. Лексическая связность элементов первого ССЦ
Раевский и второго ССЦ этот широкоплечий сильный человек, усиливающаяся
частицей и, обусловливает формирование данного макротекста.
Некоторые группы вводных слов приближаются по функции к союзам, так как с
их помощью объединяются законченные смежные предложения или части текста.
Сходство вводных слов с союзами и частицами обнаруживается в том, что вводные
слова помогают более точно и определенно выразить смысловые отношения между
смежными предложениями. Например:
Под вечер этого дня я с отуманенною головой задумчиво возвращался к себе.
Странные речи Тыбурция ни на минуту не поколебали во мне убеждения, что «воровать нехорошо». Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще
усилилось (В.Короленко. В дурном обществе).
Видо-временная соотносительность глаголов-сказуемых предполагает зависимость видо-временного значения каждого последующего глагола от каждого предыдущего. Глагольная временная соотносительность создает единство модально-временного
плана в ССЦ и выражает временные отношения последовательности или одновременности [8].
Соотносительность времен глаголов-сказуемых в ССЦ с цепными связями между
компонентами имеет важное значение в создании семантической целостности сложного
единства. Цепная связь сама по себе не создает движения времени. Динамизм и статичность ССЦ зависит прежде всего от видо-временных форм глаголов-сказуемых. В ССЦ
с цепными связями употребляются различные видо-временные формы глаголов: прошедшее совершенного вида, прошедшее несовершенное, настоящее несовершенное,
сочетания этих форм. Рассмотрим некоторые примеры:
Матвей попрощался с ним и шутливым голосом еще раз поблагодарил хозяйку за
воду. Она поклонилась ему почти в пояс и ответила с прежним недоуменным выражением лица:
– Не взыщи, когда чего не так. Нету у нас квасу-то.
Матвей напоследок кивнул старикам и зашагал вдоль широкой длинной улицы
Дегтярей (К.Федин. Костер). Здесь два ряда соотносительных глагольных форм; первый ряд: попрощался, поблагодарил, кивнул, зашагал – ими обозначаются действия,
принадлежащие Матвею (П1). Второй ряд: поклонилась и ответила – ими обозначены
действия хозяйки (П2). Действия второго субъекта вызваны и обусловлены действиями
первого субъекта.
В ССЦ с параллельными связями видо-временная соотносительность глагольных
сказуемых играет исключительно важную роль. В них временные планы размещаются
как бы параллельно друг другу, не пересекаясь и не проникая взаимно один в другой.
Например: 1) Доцветают пионы. Вспыхивают первые розы. Раскрываются первые
космеи (Г. Николаева. Наш сад).
Для понимания смысловой структуры текста и авторского замысла важным является содержание отдельного ССЦ и взаимосвязь между ССЦ. Грамматические формы
получают стилистическую окраску при оппозиционном замещении не в одном предло-
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жении, а в рамках большего отрезка текста, т. е. в ССЦ, а иногда и на протяжении
нескольких ССЦ. Например:
У широкой степной дороги, называемой большим шляхом, ночевала отара овец.
Стерегли ее два пастуха. Один, старик лет восьмидесяти, беззубый, с дрожащим лицом, лежал на животе у самой дороги, положив локти на пыльные листья подорожника; другой – молодой парень, с густыми черными бровями и безусый, одетый в рядно,
из которого шьют дешевые мешки, лежал на спине, положив руки под голову, и глядел
вверх на небо, где над самым его лицом тянулся Млечный путь и дремали звезды.
Пастухи не были одни. На сажень от них, в сумраке, застелившим дорогу, темнело оседланная лошадь, а возле нее, опираясь на седло, стоял мужчина в больших сапогах и короткой чумарке, по всем видимостям господский объездчик. Судя по его фигуре, прямой и неподвижной, по манерам, по обращению с пастухами, лошадью, это
был человек серьезный, рассудитеьный и знающий себе цену; даже в потемках были
заметны в нем следы военной выправки и то величаво-снисходительное выражение,
какое приобретается от частого обращения с господами и управляющими (А. Чехов.
Скучная история).
В этом макротексте, состоящем из двух ССЦ имеется большое количество глаголов-сказуемых несовершенного вида прошедшего времени (ночевали, стерегли, лежал,
глядел и др.), которые указывают на признаки описываемых явлений.
В качестве средств межфразовой связи в ССЦ употребляются различные местоимения: личные, указательные, притяжательные, определительные. Своеобразие лексического значения местоимений обусловлено синсемантической природой этих слов.
Многие местоимения выполняют заместительную функцию в речи: они употребляются
вместо имен, обозначающих предметы или их свойства. Заместительная и указательная
функции местоимений делают его важнейшим средством связи смежных предложений
в единое семантико-синтаксическое целое [11].
Особенно частотны в данной функции личные местоимения он, она, оно, они в
именительном или косвенных падежах, указательные местоимения это, этот, тот,
такой и др. Они оформляют цепную связь между компонентами ССЦ, служат показателями сходства, тождества обозначаемого ими лица или предмета с лицом или предметом, обозначенным существительным, обычно стоящим непосредственно перед этим
местоимением. Например:
В танковом училище все двери были распахнуты настежь – и хоть шаром покати!
Только на плачу стояли две танкетки с экипажами. Они были оставлены здесь впредь
до дальнейших распоряжений (К.Симонов. Живые и мертвые).
Все указательные местоимения могут употребляться самостоятельно, при этом
они субстантивируются, занимают позицию имени существительного, замещают слова
с предметным значением из предыдущего предложения. Например: Василий Николаевич молча достал кисет, оторвал бумажку, закурил, и передал его Гаврюшке. Тот постучал о камень трубкой, выскреб из нее концом ножа нагар и тоже закурил (Гр.
Федосеев. Смерть меня подождет).
Для связи смежных предложений употребляются и разные группы наречий. Среди
них следует прежде всего выделить группу наречий местоименного происхождения:
тогда, всегда, тут, там, здесь, сюда, отсюда, оттуда, потом, затем, сейчас, тотчас,
сегодня, теперь и другие. В силу того, что данные наречия в своей основе содержат
местоименный элемент, они синсемантичны. Их конкретное лексическое наполнение
происходит лишь в контексте. Например:
Забрав свои трофеи, я возвратился на бивак. Там все уже были в сборе, палатки
поставлены, горели костры, варился ужин (В.Арсеньев. Дерсу Узала).
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Все наречия местоименного происхождения замещают соответствующие слова
или словосочетания из предыдущего предложения, тем самым объединяют их в смысловое целое: на бивак – там. Подобно местоимениям, они позволяют избежать лексических повторов в предложении.
Наречия тогда, всегда, сейчас, сегодня, теперь, потом, затем выражают временную перспективу повествования. Наречие тогда не замещает конкретного слова с временным значением. Оно указывает на определенный временной момент, который был
очерчен в предыдущем предложении ССЦ. С помощью наречия тогда, всегда находящегося в препозиции, иногда в сочетании с сочинительными союзами или частицами (и
тогда, но когда, а тогда, а именно тогда, вот тогда) не только устанавливают связь
предложений, но и подчеркивают или синхронность описываемых событий, фактов,
или следование их после того, как завершится предшествующее действие. Компоненты
с наречием тогда синсемантичные предложения. Например:
Усилием воли Звягинцев заставил себя нагнуться. И тогда он увидел, что из сапога вырван большой клок, а остатки голенища покрыты кровью, смешанной с грязью.
И как только он увидел все это, боль стала нестерпимой (А.Чаковский. Блокада).
Наречия потом, затем, сперва, сначала устанавливают отношения временной
последовательности описываемых событий и сигнализируют о смысловой зависимости
компонентов друг от друга. Например:
Потом Витька ничего не помнить – как отрезало: очнулся поздно вечером под
каким-то забором…
Долго мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли. Во рту пересохло, все спеклось. Кое-как припомнил он девушку Риту…
И понял: опоили чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула. Он с трудом поднялся, обшарил все карманы: да, денег не было.
Витька прислонился к забору, осмотрелся (В.Шукшин. Материнское сердце).
В данном макротексте, состоящем из трех ССЦ, наречия потом, долго, мучительно, сильно вместе с другими лексико-грамматическими средствами связи объединяют данные ССЦ в единое структурно-смысловое целое.
Таким образом, наречия, как и местоимения, являясь сигналами синсемантии,
входят в группу средств межфразовой связи, занимая промежуточное положение между
собственно грамматическими и собственно лексическими средствами связи. С первыми
их сближает значение координации, со вторыми – значение прономинальности.
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Mətnin komponentləri arasında leksik-qrammatik əlaqə vasitələri
(rus dili materialı əsasında)
Xülasə
Məqalədə mətnin komponentləri arasında leksik-qrammatik əlaqə vasitələri rus dilinin materialı
əsasında tədqiq edilir. Mətn bütöv nitq əsəri kimi və onun ayrı-ayrı vasitələri yalnız əlaqəlilik anlayışı
ilə başa düşülür. Mətndə cümlələrin biri-birilə bağlanmasında həm xarici, həm də daxili əlaqə
vasitələri mühüm rol oynayır. Əlaqəliliyin xarakteri və tipi kommunikativ istiqamətdən asılı olaraq
ayrı-ayrı mətnlərdə müxtəlif ola bilər. Mətndə cümlələrin biri-birilə əlaqəsi leksik-semantik, morfoloji,
sintaktik və üslub vasitələrinin sayəsində həyata keçir. Burada bağlayıcı, ədat, ara söz, təkrar, feilin
tərz-zaman formaları, əvəzlik, zərf və s. kimi leksik-qrammatik əlaqə vasitələrini xüsusilə qeyd etmək
lazımdır. Mürəkkəb sintktik bütövün mikromətn kimi kompozisiya-məna quruluşunda cümlələri
birləşdirən leksik-qrammatik əlaqə vasitələri öyrənilir. Mətn (makromətn) və mürəkkəb sintaktik
bütöv (mikromətn) qarşılıqlı əlaqəsi əsaslı şərh edilir.
S.F.Mammadova
Lexicical-grammatic contacts between components of the computer
Summary
In article the lexical-grammatical communication between the text components is studied on the
basis of the Russian language material. The text is a complete work of speech and its separate means
are understood only by the concept of relationship. Foreign and domestic links play an important role
in closing one of the sentences in the text. The nature and type of intercourse may vary in different
texts depending on the communicative aspect. One of the sentences in the text is interrelated with
lexical-semantic, morphological, syntactic and styles. Here you can find binding, adat, intermediate
word, repetition, feudal style, pronoun, envelope, etc. particularly lexical-grammatical means of
communication. The lexical-grammatical relationships that combine the sentences in the compositionmeaning structure as the microscope of the complex syntactic whole are studied. Interpretation of the
text (macromet) and compound syntactic integer (micrometext) is reasoned.
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Введение
Опыт предшественников позволяет увидеть неразрывную связь переводческой
деятельности со всей жизнью общества, место и роль перевода в развитии цивилизации. По определению Н.К.Гарбовского «Слово перевод является многозначным:
перевод как некая интеллектуальная деятельность, т.е. процесс, и перевод как результат
этого процесса, продукт деятельности, т.е. речевое произведение, созданное переводчиком» (2, с.6). А.В.Федоров отмечал, что «перевод рассматривается прежде всего как речевое произведение в его соотношении с оригиналом и в связи с особенностями двух
языков и с принадлежностью материала к тем или иным жанровым категориям. Перевести – значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено
ранее средствами другого языка» (6, с.10).
Если обратить внимание на историю переводов исламских текстов на русский
язык, становится очевидным тот факт, что, несмотря на то, что Ислам на территории
нынешней России существовал еще со времен Пророка Мохаммада, однако на русский
язык «Алкоран о Магомете, или Закон турецкий» был переведен с французского языка
по указу Петра I в 1716 году. Новый период в истории Корана в России связан с правлением Екатерины II, по указу которой в 1787 году впервые в России был напечатан полный арабский текст Корана.
В последние годы в России перевод исламских текстов получил большой размах.
Помимо труда Крачковского, на русском языке насчитывается не менее девятнадцати
полных опубликованных переводов смыслов Корана, выполненных как с оригинала,
так и с европейских языков (английский, французский). В хронологическом порядке их
можно расположить следующим образом: 1716 г. ‒ анонимный автор, 1790 г. ‒
М.Веревкин, 1792 г. ‒ А.Колмаков, 1864 г. ‒ К.Николаев, 1877 г. ‒ Г.Саблуков, 1987 г. ‒
«Ахмадийская община», 1993 г. ‒ В.Порохова, 1994 г. ‒ Ф.Караоглы, 1995 г. ‒ М.Османов, Т.Шумовский, 1997 г. ‒ А.Садецкий, 1999 г. ‒ С. Афифи и М. Аль-Манси, 2000 г. ‒
А.Гафуров, 2002 г. ‒ Э.Кулиев, 2003 г. ‒ Б.Шидфар, 2006 г. ‒ Р.Бухараев, 2009 г. ‒
У.Шарипов и Р.Шарипова. Особо следует отметить новейший интерпретативный
перевод смыслов Корана (с добавлением материала из тафсиров и пояснений самого
переводчика) Шамиля Аляутдинова, изданный в четырех томах. Однако перевод
Саблукова остается популярным ‒ именно этой работе принадлежит пальма первенства
среди изданных полных русских переводов смыслов Корана с арабского языка.
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Успехом этих переводов стало то, что из 300 миллионов носителей русского языка как
родного или второго, более 80 миллионов сегодня являются мусульманами.
Начиная с 90-х годов, во многих государствах СНГ появились новые переводы
смыслов Корана, выполненные с позиций мусульманской традиции. В современном
исламском мире появились специальные научные центры, занимающиеся вопросами
перевода смыслов Корана: Центр имени короля Фахда по изданию Священного Корана
(Медина, Саудовская Аравия), Отдел научных исследований, вопросов авторства и
перевода Исламской исследовательской академии университета «Аль-Азхар» (Каир,
Египет), Центр переводов Корана на мировые языки (Кум, Иран). Центром имени короля Фахда издано около 60 переводов смыслов Корана на различные языки мира. Э.Кулиев считает, что «канонического перевода Корана быть не может, как и не может быть
канонического тафсира. Каждый автор по мере возможностей раскрывает в своем переводе только те значения откровений, которые ему удалось постичь в процессе изучения
коранических текстов и комментариев богословов» (5, с.2).
Русские переводы Корана сохраняют свою популярность и за пределами России:
во-первых, благодаря распространенности русского как языка межнационального
общения, во-вторых, благодаря авторитету российского исламоведения (как академического, так и мусульманского). «Российская «школа» переводов Корана, включающая
представителей различных национальностей, накопила довольно большой опыт передачи смыслов Корана, который имеет большое значение для традиции «русскоязычного» ислама в целом». (8, с.4).
Неизученность проблем переводов исламских текстов с персидского языка на
русский является пробелом в иранском переводоведении и ввиду этого целью нашего
исследования является выявление проблем переводов исламских текстов с персидского
языка на русский. На сегодня, когда встает вопрос о переводе религиозных текстов, в
особенности, исламских текстов и влиянии его на культуру и мировоззрение современного человека, появляется потребность в подготовке квалифицированных переводчиков, глубоко чувствующих тонкости ислама и владеющими русским языком на должном уровне.
Объектом исследования являются такие исламские тексты, как Коран, Хадисы,
Нахдж-уль Балаге, Тафсир, а также научные труды по исламоведению и литературные
произведения по тематике ислама. Разновидность стилей дает простор для анализа и сопоставления переводов исламских текстов. Анализируя разновидности исламских текстов на персидском языке и их переводы на русский язык, определяются особенности их
перевода и выявляются ошибки студентов в процессе учебного перевода.
Основная часть
Исламские тексты по содержанию и стилистическим особенностям условно
можно разделить на: канонические, т.е. сочинения, посвяшенные нормам и правилам в
религии и неканонические, т.е. сочинения, написанные авторами и полезны для воспитания благочестия.
К исламским каноническим текстам относятся Коран и Тафсир. Как известно, Коран – священная книга мусульман, божественное руководство для всего человечества,
последнее священное Писание, ниспосланное Богом. Тафсир – толкование Корана.
К исламским неканоническим текстам относятся Нахдж-уль Балаге, Хадисы и
религиозно-литературные произведения. Нахдж-уль Балаге – сборник речей, писем и
афоризмов имама Али. Хадисы – предания о словах, жизни и деяниях пророка Мохаммада, затрагивающие разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. К религиозно-литературным произведениям можно отнести такие книги,
как «Ислам и политика», «Фатима дочь пророка», «Четырнадцать непорочных», Жизнь
Фатемее-Захра (А). и т.д.
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Сравним стилистически разные переводы канонических текстов и выявим
особенности их переводов.
1) Переводы суры 112 Корана. Название -  سوره اخالصпереводится Саблуковым
Г.С. как Чистое исповедание; Крачковским И.Ю. как Очищение (Веры); Аль-Мунтахабом как Аль-ихлас «Искренность».
Как видно, Саблуков сделал дословный перевод с компенсацией, Крачковский –
дословный перевод с комментарием, Аль-Мунтахаб при переводе использовал способ
транслитерации и экспликации.
Сравним стилистически разные переводы неканонических текстов и выявим особенности их переводов.
1) Нахдж-уль Балаге – сборник речей, писем и афоризмов имама Али(А). Приводится отрывок из письма -1:
-  و در عرب مقامی واال، که در میان انصار پایه ای ارزشمند، به مردم کوفه، علی امیر م ُومنان،از بنده خدا
.دارند
Сравним переводы студентов:
- От Абдуллах Али, людям Куфы, которые среди Ансар ценны и имеют высокое
место среди арабов.
- Людям, которые живут в Куфе и ценны среди ансаров и имеют высокое положение между арабами, от божьего человека, вождя верующих, Али.
- От раба Божьего Али, Повелителя Правоверных, жителям Куфы, передовым
ансарам, вождям арабов.
Как видим, в первом примере  از بنده خدا- переведено как От Абдуллах это
транслитерация арабского;للاِ ِمن عَب ِد
Во втором примере  از بنده خدا- переведено как от божьего человека;  – از بندهпереведено как человек, что не совсем близко к смыслу ориганала; خدا- Бог, однако переводится как притяжательное местоимение божий.
В третьем примере  از بنده خدا- переведено как От раба Божьего Али это дословный перевод:  – از بندهот раба.
2) Там же:
.پس از ستایش پروردگار! همانا شما را از کار عثمان چنان آگاهی دهم که شنیدن آن چونان دیدن باشد
- После хвалы Бога, сообщим вам об Османе, который услышав удивитесь.
- После хвалы Бога, вам о деле Усмана, так сообщу, что слышание о нем станет
подобно лицезрению его.
- После хвалы Богу, сообщаю вам о судьбе Османа (выясняю причины убийства
Османа) так, как вы увидели бы своими глазами.
В первом примере используется способ компенсации, при котором элементы
смысла, утраченные при переводе единицы персидского языка, передаются в русском
языке другим средством. (сообщим вам об Османе, который услышав удивитесь.- همانا
.)شما را از کار عثمان چنان آگاهی دهم که شنیدن آن چونان دیدن باشد.
При переводе опускаются следующие единицы: так -  ; هماناо деле -  ;از کارтак –
 ;چنانподобно -  ; چونانзаменяются: شنیدن آن دیدن باشدна - который услышав удивитесь.
Во втором примере используется синтаксическое уподобление, т.е. синтаксическая структура персидского предложения преобразуется в аналогичную структуру
русского языка. (о деле Усмана -  ; از کار عثمانтак хочу сообщить, что - ;چنان آگاهی دهم که
слышание о нем -  ; شنیدن آن چونانстанет подобно лицезрению его - )چونان دیدن باشد.
В третьем примере используется генерализация, т.е. единица персидского языка,
имеющее узкое значение, заменяется единицей русского языка, имеющим более широкое значение.( о судьбе Османа - )از کار عثمان.
Как видно и примеров, в переводах студенты используют различные способы
трансформаций.
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Итак, при анализе отношений между единицами персидского и русского языков
нередко выявляются несоответствия словарных единиц и структуры предложений.
Как известно, в последнее время отмечается рост применения исламской терминологии не только в СМИ, но и в процессе бытового общения русскоязычных мусульман. Изучение арабизмов и исламизмов имеет огромное значение для носителей русского языка и представителей определенного социального сообщества. Арабизмы и
исламизмы относятся к религиозной терминологии и представляют собой совокупность
слов-терминов, отражающих комплекс духовных представлений, основывающихся на
вере в сверхъестественные силы и существа, которые являются предметом поклонения.
Эта совокупность образует особый пласт лексики, обозначающей предметы культа,
убеждения, действия обязательного, узаконенного характера. Большинство верующих
используют коранический термин, потому что подбирать эквивалент к каждому речевому акту невозможно.
В современных новостных текстах чаще встречается конфессиональная лексика
арабского происхождения. Будучи непрозрачной, семантика иноязычных исламских
терминов стирается, и они становятся словами – «этикетками», используемые в качестве самоназвания, как Ураза байрам, моджахеды, хиджаб, Махаррам, шахид и т.д..
Исламская лексика в русскоязычных текстах приобретает более выраженное эмотивное
содержание в силу ее приобщенности к российской действительности и стремлению
переводчиков оказать воздействие на целевую аудиторию. В текстах в случае использования исламского термина чаще требуются комментарии, уточняющие его значение.
В процессе работы над переводами исламских текстов с персидского языка на
русский встречаются трудности при выборе терминов, здесь следует соблюдать
нейтральность и употреблять исламизмы с осторожностью, отдавая предпочтение идеологемам. Ввиду того, что большая часть исламских терминов не имеет русскоязычных
аналогов, при переводе используются арабизмы и тюркизмы, знакомые русскоязычному мусульманину.
Например: Закят [ َز َكاةараб.] т.е. мусульманский налог. Имущество или деньги,
передаваемые нуждающимся.
Намаз [ – نَ َمازперс., намаз – тюрк., ٌصالَة
َ - араб., т.е. - Салят.] Намаз - транслитерация
с с тюркского и персидского, салят - с арабского. Особый вид мусульманской молитвы,
религиозное богослужение, выражающее покорность Единому Богу, Его восхваление.
Курбан байрам [ قربانараб.; байрам тюрк.] В переводе с тюркского означает
праздник жертвоприношения.
Рамазан [ ُضان
َ  َر َمараб.] Девятый месяц по мусульманскому календарю. Месяц благодати, прощения и воздержания. Именно в этом месяце предписан обязательный пост
и в этом месяце в ночь Кадр был ниспослан Коран.
При переводе таких арабизмов или исламизмов для русскоязычной мусульманской аудитории предпочтительнее использовать арабизмы и исламизмы, однако русскоязычным немусульманам это слово необходимо пояснить.
Для наглядности сравним переводы студентов с персидского языка на русский,
взятые из неканонических текстов (7, с.149).
.نماز تقویت کننده روحیه برادری است
- Намаз считается усилителем духа братства.
- Молитва укрепляет дух братства.
В первом примере  نمازпереводится как намаз, здесь используется метод
транслитерации персидского слова на русский, во втором примере  نمازпереводится как
молитва, дословный перевод с арабского صالَة
َ .
По мнению Л.С.Бархударова: «Перевод можно считать определенным видом
трансформации, а именно межъязыковой трансформации» (1, с.6). Опираясь на данное
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определение, можно сказать, что в рамках описания процесса перевода переводческие
трансформации рассматриваются как средство анализа отношений между единицами
исходного языка и их словарными соответствиями, а в плане динамическом как способы перевода, которые может использовать переводчик при переводе различных оригиналов в тех случаях, когда словарное соответствие отсутствует или не может быть
использовано по условиям контекста, как при переводе исламских текстов. В процессе
перевода, в особенности перевода исламских текстов, необходимо использовать такие
переводческие приемы, как лексические трансформации (переводческое транскрибирование и транслитерация; калькирование и лексико-семантические замены – конкретизация, генерализация, модуляция); грамматические трансформации (синтаксическое уподобление или дословный перевод; членение предложения; объединение предложений;
грамматические замены - формы слова, части речи или члена предложения); грамматические трансформации (экспликация и компенсация).
Как известно, ведущим способом в современной переводческой практике
является транскрипция с сохранением некоторых элементов транслитерации. Поскольку фонетические и графические системы языков значительно отличаются друг от друга,
передача формы слова исходного языка на языке перевода всегда несколько условна и
приблизительна: ( قرآن- араб. (горан) – преводится на русский Коран,  – سورهараб. (сурэ)
переводится Сура.
Для каждой пары языков разрабатываются правила передачи звукового состава
слова ИЯ, указываются случаи сохранения элементов транслитерации и традиционные
исключения из правил, принятых в настоящее время.
Сущностью калькирования является создание нового слова или устойчивого
сочетания в переводимом языке, копирующего структуру исходной лексической
единицы. Например ( اهل بیت- араб. переводится люди дома или шииты).
Синтаксическое уподобление может приводить к полному соответствию количества языковых единиц и порядка их расположения в оригинале и переводе и применяется в тех случаях, когда в ИЯ и ПЯ существуют параллельные синтаксические
структуры. Например,
Bo имя Aллaxa милocтивoгo, милocepднoгo - به نام خداوند رحمتگر مهربان
( به نام خداوند- Bo имя Aллaxa; – رحمتگرмилocтивoгo;مهربان
милocepднoгo).
Как правило, однако, применение синтаксического уподобления сопровождается
некоторыми изменениями структурных компонентов. При переводе могут опускаться
глаголы-связки, иные служебные элементы, а также происходить изменения морфологических форм и некоторых лексических единиц.
Все эти изменения не затрагивают основной структуры предложения, которая передается с помощью аналогичной русской структуры, сохраняя одинаковый набор членов предложения и последовательность их расположения в тексте. Трансформация членения предложения приводит к преобразованию сложного предложения ИЯ в два или
более самостоятельных предложения в ПЯ. Например, трансформация членения сложного предложения персидского языка на русский язык облегчает процесс перевода.
 اطالع یافت که در،اتفاقا وقتی که به میان قبیله خود رسید
 از این قرار که جوانان قوم او،نبودن او حادثه مهمی پیش آمده
 و آنها نیز معامله به مثل،دستبردی به مال قبیله دیگر زده اند
 و دو قبیله در، و تدریجا کار به جاهای باریک رسیده،کرده اند
. و آماده جنگ و کارزارند،مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند
Так случилось, что по возвращении он узнал, что в его отсутствии произошло
важное событие. Молодёжь его племени ограбило другое племя, а те, в свою очередь,
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ответили той же монетой. И теперь, дело дошло до того, что отряды обоих племён
настроены друг против друга и готовы к сражению.
В процессе перевода одно сложное предложение персидского языка было расчленено на три предложения, хотя они также являются по своей структуре сложными
предложениями.
При компенсации элементы смысла, утраченные при переводе единицы ИЯ в
оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством, причем необязательно в том же самом месте текста, что и в оригинале. Таким образом, восполняется ("компенсируется") утраченный смысл, и, в целом, содержание оригинала
воспроизводится с большей полнотой. При этом нередко грамматические средства оригинала заменяются лексическими и наоборот. Во всех случаях в языке перевода подыскивается какое-либо средство, передающее утраченный элемент содержания оригинала.
 یکی از فشارهایی است که حکومت،تبعید امام هادی (ع) به سامرا
.عباسی علیه وی اعمال کرده بود
Ссылка имама Хади (ДБМ) в Самера является одной из давлений, оказываемые
правительством Аббасидов на имама.
 – علیه ویдословно против него, в переводе заменено на имама;
 – اعمال کرده بودдословно применение, в переводе оказываемые.
Реальный процесс перевода развертывается во времени, и, если переводимый
текст представляет собой более или менее длинный ряд сообщений, перевод не может
быть осуществлен сразу, в виде единого акта. Необходимо делить текст на отдельные
отрезки и приступить к переводу очередного отрезка после завершения перевода
отрезка предыдущего. В большинстве случаев подобной минимальной единицей переводческого процесса является одно высказывание (конкретное предложение) в тексте.
Даже тогда, когда в пределах отдельного высказывания нет достаточной информации
для выбора варианта перевода и для этого требуется знакомство с содержанием других
частей текста, не следует приступать к переводу следующей единицы, пока не закончится перевод данного высказывания. Исключение составляет применение приема
объединения предложений, при использовании которого переводчик одновременно
переводит два соседних высказывания.
Очень важно извлечь информацию из оригинала т.е. "уясненить значение". Часто
студенты пропускают этот момент и при переводе сталкиваются с трудностями или же
перевод получается неточным. На этом этапе необходимо получить информацию,
содержащуюся как в самом переводимом отрезке оригинала, так и в лингвистическом и
ситуативном контексте, и на основе этой информации сделать необходимые выводы о
содержании, которое ему предстоит воспроизвести на следующем этапе. Содержание
переводимого текста часто представляет собой сложный информационный комплекс,
понимание которого требует значительной мыслительной "работы". Например,
. پس از ستایش پروردگار! همانا شما را از کار عثمان چنان آگاهی دهم که شنیدن آن چونان دیدن باشد، و من تنها کسی از مهاجران بودم که او را به جلب رضایت مردم واداشته،مردم بر عثمان عیب گرفتند
...و کمتر به سرزنش او زبان گشودم
- Перевод студента:
После Хвалы Бога, осведомляю вас о работе возвышения для чтения Хутбы,
таким образом, что услышав удивитесь. Народ придирался к возвышению для Хутбы и
только я был из эмигрантов, который заставлял его в удовлетворении людей и меньше
всех ругал его.
Как видно, студент не до конца осмыслив текст, сделал перевод. Слово – عثمان
переведено как возвышение для чтения Хутбы, хотя данное слово имеет два значения:
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1) Имя - Осман, 2) повод для скандала. В конкретном случае имя третьего правителя
мусульман Османа.
Выбор языковых средств при создании текста перевода является следующим шагом при переводе и представляет собой речевые действия переводчика на ПЯ. Стремление к эквивалентной передаче содержания оригинала не может не накладывать известных ограничений на использование средств ПЯ. Переводы, несомненно, отличаются от
оригинальных текстов более частым использованием структур, аналогичным структурам
ИЯ, большим числом искусственно создаваемых единиц (соответствия, заимствования и
кальки), отображающих формальные признаки иноязычных единиц, большим числом
лексических единиц, воспроизводящих содержание часто применяемых слов ИЯ.
В процессе перевода в поисках варианта перевода студенты обращаются к единицам ИЯ в оригинале, ищут в словаре их значения и одновременно пробуют, нельзя ли
использовать для их перевода один из вариантов, предлагаемых в двуязычном словаре.
Техника работы со словарем составляет важную часть действий переводчика в процессе перевода.
В большинстве случаев студенты непосредственно используют имеющийся в
словаре перевод и их задача сводится к правильному выбору словарного соответствия.
Однако чаще они не находят в словаре необходимого варианта, который удовлетворил
бы условиям конкретного контекста. В этом случае необходимо отыскать нужную единицу ПЯ, сопоставляя словарные варианты, определяя общий смысл переводимого слова и применяя его к условиям контекста.
Проблемы появляются когда в словарной статье дается лишь один вариант перевода и это не означает наличие у переводимого слова единичного соответствия или
отсутствие у этого слова иных значений. И в данном случае словарь служит лишь
отправным пунктом для поисков необходимого способа перевода слова в контексте.
Итак, выбор правильного варианта, связанного с наименьшими потерями, составляет важнейшую часть творческого акта перевода.
Заключение.
В процессе работы над исламскими текстами и переводами студентов выявились
особенности употребления исламизмов при переводе с персидского языка на русский.
К ним можно отнести социальную ограниченность употребления; многозначность терминов; трудность интерпретации исламизмов другими социальными группами; отсутствие у большинства исламизмов экспрессивной нагрузки; при употреблении коммуникатами допускаются некоторые фонетические и словообразовательные изменения;
отсутствие эквивалента.
Таким образом, надеемся, что переводчики и студенты заинтересуются данной
проблемой и, взглянув на нее объективно, предложат свои пути решения, основанные
на рациональных методах.
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Z.İ.Məhəmmədi
İslam mətnlərinin növləri və onların fars dilindən rus dilinə tərcüməsi
Xülasə
Bu məqalədə İslam mətnlərinin rus dilinə tərcüməsi tarixi araşdirilir. Fars dilində İslam mətnlərinin növlərini və onların rus dilinə tərcüməsini təhlil edərək, tərcümələrin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir və tədrisi prosesində tələbələrin səhvlərini müəyyən edir. Məqalədə fars dilində mövcud olan
islam və ərəb terminlərinin problemləri nəzərdən keçirilir və onlarin rus dilinə tərcüməsinin
müqayisəli təhlili aparılır.
Z.I.Mohammadi
Types of Islamic texts and features of their translation from Persian to Russian
Summary
In this article, an excursion into the history of the translation of Islamic texts into Russian is made.
Analyzing varieties of Islamic texts in Persian and their translations into Russian determine the features
of their translation and identify the mistakes of students in the process of educational translation.
Further in the article the problem of translation of Islamisms and Arabisms of the Persian
language is considered and a comparative analysis of their translation into Russian is conducted.
Рецензент: к.ф.н., доц. М.Ахмади
Redaksiyaya daxil olub: 28.03.2018
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ЯДЯБИЙЙАТШЦНАСЛЫГ - ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
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filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
(Bakı şəh., Ü.Hacıbəyov küç., 68)

DRAMATURGİYA JANRINDA S.S.AXUNDOV YARADICILIĞI
Açar sözlər: nəqletmə, rəftar, səbatsız, xəsis obrazlar
Ключевые слова: повествование, поведение, необоснованный, скупые образы
Key words: narrative, action, unsubstantiated, stingy images

Süleyman Sani Axundov yaradıcılığı bəşəri nəqletmə gücünə malik bir yaradıcılıqdır.
Uşaq psixologiyasına xas olan yaradıcılıq və konkretlik S.S.Axundovun dramaturgiyasında öz
əksini maraqlı bir şəkildə tapmışdır. İllər keçsə də müəllifin əsərlərindəki yığcamlıq, hadisələrin konkret təsvirləri oxucunun qəlbinə elə təsir edir ki, o istər-istəməz özünü bu əsərlərin
qəhrəmanı kimi hiss edir.
XX əsrin burjua cəmiyyətinin bütün eybəcərliklərini əsərlərində olduğu kimi canlandıran S.S.Axundov yazdığı pyesləri ilə böyük tamaşaçı rəğbəti qazanmışdır.
20-ci illərin sonunda ictimai həyatda baş verən ziddiyyətləri, onun əsas səbəblərini və
müvafiq çıxış yollarını araşdırmağa cəhd göstərən yazıçı çox böyük çətinliklərlə qarşı-qarşıya
gəlirdi. Yazıçı, bir sənətkar kimi, öz yaradıcılığı ilə dövrün mübarizəsinə qoşulmağı özünə
borc bilir, düşündüyü yeni məzmuna yeni forma verərək onu teatr yolu ilə reallaşdırmağa
cəhd göstərmişdir.
Geriliyə, cəhalətə, nadanlığa qarşı mübarizə aparan böyük ədib ilk “Tamahkar” pyesini
1899-cu ildə yazmışdır. Bu pyes müəllifin ilk komediya əsəri olsa da, sənətkarlıq və mövzu
baxımından yüksək qiymətləndirilmişdir. Yüksəkliyi fəth edən bu əsər S.S.Axundovun komediya janrında atdığı bir imza idi.
Komediya janrında olan bu əsər, ailə-məişət mövzusunda yazılmış və beş pərdədən ibarət bir şəkildə tamaşaçıların ixtiyarına verilmişdir. Pyesdə Hacı Murad obrazının gülüş hədəfinə çevrilməsinə baxmayaraq, yazıçı eyni zamanda nadanlığı, savadsızlığı və səbatsızlığı
dövrün aparıcı qüvvəsi kimi göstərir. Uzun illər səhnələrdə yer alan “Tamahkar” komediyası
dil-üslub xüsusiyyətlərinə görə sadə, tamaşaçı zövqünə görə isə hərəkətlidir.
Dünya ədəbiyyatında bir çox xəsis obrazları hər zaman maraq dairəsində olmuşdur.
Bunlara misal olaraq, xəsis obrazlarının baş qəhrəmanları Şeylok (“Venetsiya taciri”), Qarpaqon (“Xəsis”), Hacı Qara (“Hacı Qara”) kimi mənfi obrazlar gülüş hədəfində olmuşlar.
S.S.Axundov bədii yaradıcılığının qayəsini ictimai həyatın dəyişdirilməsində görürdü.
1927-ci ildə yazdığı “Mister Qreyin köpəyi” hekayəsi buna misal ola bilər. Bu hekayədə
ziddiyyət insan həyatının təsviri və mənəvi aydınlığı baxımından seçilən, eyni zamanda real
həyat hadisələrinin inkişafına mane olan, haqsızlığın bir problem kimi dəf edilməsi üçün
yollar axtaran bir əsərdir (1, s. 55).
Müəllifin istər “Qorxulu nağıllar” silsilə əsərində, istərsə də digər əsərlərində əsas ideya
belə suallar doğurur: “İnsana xoşbəxt olması üçün nə lazımdır? İnsanla insan kimi rəftar
edilməsinə mane olan, onun bir əşyaya çevrilməsinə təsir göstərən amillər hansılardır?”
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Müəllifin 1924-cü ildə yazdığı “Nə üçün?” hekayəsi yuxarıdakı sualımızı cavablandıra
bilər (3, s. 97). Bu hekayə 1905-ci il 9 yanvar hadisəsində baş vermiş qanlı faciələrdən danışılır. Gələcəyə ümid bəsləyən Vera və balaca Lena çar tərəfindən verilən yalan vədlərə inanaraq, qanlı siyasətin qurbanları olurlar. Onlar çarın hüzuruna inanaraq gedirlər, lakin çörək və
işin əvəzinə odlu güllələrin qurbanı olurlar. Al qana boyanmış Vera və balaca Lena “Nə üçün?
Nə üçün?”- deyə-deyə bu dünyaya “əlvida” deyirlər. Burjua cəmiyyətinə verilən bu sualın
cavabı bütün dünyaya və cəmiyyətə aiddir.
Yaradıcılığı dövründə S.S.Axundov istismar dünyasının amansız qanunlarını və qara
günlərini çox görmüş və əsərlərində bu dünyanın işgəncələrini çiynində gəzdirən böyük bir
xalqın faciəsini yaratmışdır.
Maddi və mənəvi azadlığı şərh edən bu pyeslər tarixi əhəmiyyət daşıyır. İctimai fəaliyyət S.S.Axundov yaradıcılığının orijinal və maraqlı xüsusiyyətlərindən biridir. Xalqın şüurunun yenilənməsində təkcə mövzu yeniliyi kifayət etmir. Bu baxımdan yazıçının qarşıya qoyduğu çətin və gərgin yaradıcılıq repertuarı güclü əsərlərin yaranmasına şərait yaradırdı. Müəllifin qarşıya qoyduğu məqsədlərdən digəri oxucularının passiv seyirci kimi deyil, ehtiraslı,
alovlu oxucu kimi yetişməsi idi.
İctimai-siyasi hadisələrin gedişini düzgün qiymətləndirən yazıçı yaşadığı dövrün emosional mühiti ilə heç qarşılaşmamışdır. Müəllimlik fəaliyyəti ərzində dramaturq bir çox tarixi
hadisələri müşahidə etmiş, şahidi olduğu tarixi hadisələrlə bağlı fikir və təəssüratlarını həmin
pyeslərində göstərmişdir.
Yazıçının bədii təfəkkürü, yaşadığı mühiti olduğu kimi qəbul etməsi onun yaradıcılıq
repertuarının güclü və məhsuldar olmasına təkan verirdi.
S.S.Axundov yaradıcılığı xalq yaradıcılığıdır. İstər “Qorxulu nağıllar” silsiləsində, istərsə də dramaturgiyasında bu yaradıcılıq intensiv bir şəkildə özünü biruzə verir. Yazıçının bütün əsərləri sənətkarlıq cəhətdən dəyərli xüsusiyyətlərə malik yaradıcılıq nümunələridir. Bu
əsərlərdə bəşəri bir bədiilik var.
M.F.Axundov yaradıcılığı ilə başlanan dramaturgiyanı mərhələlərlə davam etdirən
S.S.Axundov üç il ərzində 12 kiçik həcmli pyeslər yazmışdır (1, s. 29).
Yazdığı dram əsərlərini səhnədə görmək istəyən yazıçı 1921-ci ildə “Tənqid- təbliğ”
teatrının ilk açılışında iştirak edir. S.S.Axundov öz tərcümeyi-halında yazmışdı: “Vəziyyət
çox çətin idi. Bu teatr üçün nə hazırlıqlı artistlər, nə də teatrın ruhuna uyğun pyeslər var idi.
Çox çətinliklə bir neçə pyes yarada bildik və noyabrın 13-də teatr mənim “Çərxi-fələk”
pyesimlə açıldı” (3, s. 61).
S.S.Axundov “Tənqid-təbliğ” teatrının ilk məhsuldar müəlliflərindən biri idi. Onun bu
teatrın inkişafındakı rolu xüsusi əhəmiyyətə malik idi. S.S.Axundovun bir-birinin ardınca yazdığı “Çərxi-fələk” (1921), “Şahsənəm və Gülpəri” (1921), “Laçın yuvası” (1921), “Bir eşqin
nəticəsi” (1921), “İki yol” (1922), ”Şeytan” (1922) pyesləri teatrın repertuarını zənginləşdirirdi. Bir müddətdən sonra yazıçı maraqlı səhnə əsərləri ilə tamaşaçıların sevimli dramaturquna
çevrildi.
“Çərxi-fələk” ictimai həyat hadisələrinin, inqilabın cəmiyyətdə etdiyi dəyişikliklərin rolunu dərk edib təsdiqləyən ilk sovet dramaturqunun dünyagörüşündə əmələ gələn intibahı
doğru göstərən, təbliği publisist xarakterli bir pyes kimi S.S.Axundovun yaradıcılığında əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur.
1921-ci ildə pyeslər üçün müsabiqə elan olunur. S.S.Axundov bu müsabiqədə iştirak
edir. Onun yeni yazdığı “Laçın yuvası” pyesi müsabiqənin birincisi olur. S.S.Axundovun ədəbiyyatımıza gətirdiyi yeni məzmun və yeni forma üsulu öz fərqliliyi ilə seçilir. “Laçın yuvası”
pyesi dövrün tələblərinə cavab verən aktual bir mövzuda yazılmışdır. Dramaturq bu əsərində
mülkədarların tarixi iflasını ön plana çəkmiş, zidd qüvvələrin mübarizəsini simvolik şəkildə
deyil, tarixi əsaslara uyğun sonlandırmışdır.
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S.S.Axundovun ədəbi yaradıcılığında əldə etdiyi bu qələbə, onun bədii inkişafında
irəliyə doğru atılmış danılmaz bir addım idi.
S.S.Axundovdan da əvvəl işlənmiş Ə.Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan”, N.B.Vəzirovun
“Müsibəti-Fəxrəddin” pyesləri məzmun və oxşar cəhətləri ilə bir-birindən seçilsələr də, əsərlərdə çərçivə geniş ictimai planda, iki dünya (atalar və oğullar), iki quruluş arasında gedən
qəti və amansız mübarizənin simvolik mənasıdır.
“Laçın yuvası” pyesində fərqli cəhətlər ilk oxucusunu çaşdırır. Əsərin adının müsbət və
əzəmətli səslənməsinə baxmayaraq, dramaturq birdən-birə bu iqamətgahı “bayquş yuvası”
adlandırır (3, s. 68).
Ölümə məhkum olunmuş bir sinfi təmsil edən Əmiraslan ağanın, Səlim bəyin və Heydər
bəyin öz canlarını asanlıqla təslim etmək istəmədiklərini, yenidən və sonuncu dəfə qəti vuruşa
hazırlaşdıqlarını müəllif maraqlı bir şəkildə göstərmişdir. Məğlubiyyətin qorxusundan və ölümün təhlükəsindən doğan həyəcan nəyinki bir sıra mülkədarı, hətta simvolik məna daşıyan
“Laçın yuvası”nın divarlarını belə titrədir.
Bütün bu hadisələrin cərəyanı içərisində dramaturq “qaniçən bir mülkədar ata” (Əmiraslan ağa), digəri isə yeni fikirli, əxlaqlı, fikirlərinə və cəmiyyətə sadiq qalan oğul (Cahangir
ağa) obrazlarını üz-üzə qoymuşdur. Əsərdə hadisələr iki zehniyyət arasında gedən amansız
mübarizə kimi ümumiləşdirilmişdir.
S.S.Axundovun dramaturgiyasında qadın azadlığı problemi xüsusi maraq doğurur. Dramaturq “Şahsənəm və Gülpəri” (1921), “İki yol” (1921), “Eşq və intiqam” (1922) əsərlərini
məhz qadın azadlığı mövzusunda yazmışdır.
Dramaturqun “Eşq və intiqam” faciəsində azad sevgi məsələsi maraqlı bir şəkildə qələmə alınmışdır. Ədibin bir pərdəli “İki yol” əsərində, məhəbbət mözusu dəyişkən xarakter daşıyır. Lakin bu əsərlər bədiilik cəhətdən bir-birlərindən fərqlidir. “İki yol” əsərində yazıçı sevginin azadlıq yolunu təhsildə görür. Əsərdə dini zehniyyətin içərisində çabalayan, şəxsi azadlığı, sərbəstliyi əllərindən alınmış iki gənc qızın - Gülsüm və Qönçənin acınacaqlı həyatından
bəhs olunur.
Gülsüm özünün acınacaqlı həyatından təngə gələrək belə deyir: “Kaş ki, Mir Kazım
ağanın qızı olunca, bir çoban qızı olaydım, dağlarda, çəmənlərdə, təbiətin qoynunda yaşayaydım, çiçəklər dərəydim, şırıldayan bulaqlara baxaydım, sərin sulardan içəydim” (3, s. 78).
Əsərdə din nümayəndələri Mir Kazım ağa və Molla Fəttah azad sevginin amansız düşmənləri kimi göstərilmişdir. Əsərin gənc və sevgi hissi ilə çırpınan Məmməd obrazı teatrı azadlıq və tərbiyə vasitəsi kimi qiymətləndirir, avamlığın və zorakılığın çarəsini səhnədə görür.
Əsər yeniliyin məğlubiyyəti və şər qüvvələrin qələbəsi ilə bitsə də, artıq mütərəqqi
fikirlərin asta-asta baş qaldırdığını görürük.
“Eşq və intiqam” əsəri azad sevgi ilə mürtəce adət-ənənələr arasında baş verən toqquşmanı canlı təzahür edən bir məhəbbət dramıdır. Pyesdə üç məsələ qabarıq şəkildə göstərilmişdir: 1) azad sevgi uğrunda mübarizə; 2) iki gəncin müsibətlə bitən nakam arzuları; 3) mülkədar vəhşiliyi və mürtəce adətlərin qanlı nəticələri.
Pyesdəki bütün müsibət və fəlakətlərə səbəb olan Şahbaz bəy qoca bir mülkədar obrazıdır. Şahbaz bəy ömrünün son illərini yaşayır. Saçları ağarmış, üzü qırışmış Şahbaz bəy xəstə bir
hərəkətlə var-gəl edir. Onun saçları qan tökməkdən ağarmış, üzü isə pis əməllərdən qırışmışdır.
Əsərdə Şahbaz bəydən fərqli olaraq, Şəmsi bəy obrazı hər zaman diqqət mərkəzindədir.
Qan tökməkdən uzaq duran Şəmsi bəy, yaşamağı sevən, sevgiyə qiymət verən, zorakılığa qarşı çıxan, hər zaman kəndlilərin yanında olan müsbət bir qəhrəmandır. Bəy nəslindən gəlməsinə baxmayaraq, qan düşmənçiliyinə qarşı çıxır. Beləliklə, həqiqəti unutmaq olmaz ki, əsərdəki qəhrəmanlar lirizmlə dolu olan səhnələrin təsiri altında davam gətirə biləcək qədər güclü
qəhrəman deyillər.
Səhvən öz bacısına məhəbbət bəsləyən Çingizin faciəsi, dramaturq tərəfindən çox təsirli
bir üsulla oxucusuna çatdırılmışdır. Bu əsəri yazarkən, dramaturq heç bir qondarma fikrə əl
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atmamışdır. Olmuş hadisələri qələmə alan yazıçı çox tənqidlərə məruz qalmasına baxmayaraq, sonrakı illərdə də əsərdə heç bir dəyişiklik etməmişdir.
S.S.Axundovun əsərlərində tez-tez müdrik insan obrazı olan Piri baba surətinə “Eşq və
intiqam” əsərində də rast gəlirik. Piri baba müsbət ideyaların xeyirxah təmsilçisidir. Piri baba
obrazı yaşadığı dövrün işgəncələrini görmüş, sinəsi sözlə dolu olan böyük bir xalqın obrazıdır. Bu obrazla yazıçı insanları xeyirə və yaxşı əməllərə çağırır.
“Gənc maşinistka və qoca yazıçı” hekayəsində ədib Nərgiz adlı bir qızın köhnə əlifbanın yazılışında törətdiyi çətinliklərdən söz açır. Bu çətinliklərlə yanaşı, gənc qız əsərdəki qızların başına gələn faciələrin təsirinə də dözə bilmir. Göz yaşlarına sahib çıxa bilməyən Nərgiz
nəmli gözləri ilə qoca yazıçıdan imdad diləyir və əsərdəki qəhrəmanın ölməsini istəmir. Qoca
yazıçı isə deyir: “Bəli, qızım, o zaman həyat belə idi. Ona görə də bugünkü həyatın qiymətini
bilmək üçün keçmişimizi öyrənməliyik”. Şübhəsiz ki, əsərdə təsvir olunan qoca yazıçı
S.S.Axundovun özü idi (3, s. 88).
1923-1927-ci illər arasında ədibin yazdığı hekayələr mövzu baxımına görə iki hissəyə
bölünür (“Qan bulağı”, “Ümid çırağı”, “Qatil uşaq”, “Namus”, “Nə üçün”). Bu hekayələrdə
əvvəlki həyatın çətinliklərindən və hadisələrin faciəvi xarakter daşımasından bəhs olunur.
İkinci hissə Azərbaycan xalqının həyatında əmələ gələn yeniliklərdən bəhs olunan bir
bölümdür. “Sona xala”, “Müalicə”, “Molla Qasım”, “Təbrik” kimi hekayələrdə ədib yeni
bədii formalardan istifadə edərək, konkretliyi, mübarizliyi meyar tutaraq, maraqlı bir ahəng
yaratmışdır.
S.S.Axundov yaradıcılığının ikinci hissəsində qadın azadlığı məsələsini isti-isti qələmə
alması ədibin yaradıcılığında ciddı bir dönüşün meydana gəlməsi kimi qiymətləndirilir. Bu
dönüş hüquqsuz Azərbaycan qadınlarının maddi və mənəvi azadlığa çıxması idi. Ədib bu
demokratizmi “Sona xala” və “Təbrik” kimi əsərlərində dolğun və düzgün ifadə etmişdir.
İnqilabın qələbəsindən sonra “dünyanın yükünü çiynində gəzdirən” Sona xalanın üzü
gülür. Sevimli oğlu Bəşiri evləndirir. Lakin səadət Sona xaladan tez uzaqlaşır. Bəşir cəhalətin
növbəti qurbanı olur. Bu faciə Sona xalanı ruhi iztirabların təsiri ilə qocaldır. Yazıçı bu
səhnələri təsirli, poetik ustalıqla açır və sonunda Sona xalanı mübariz, işgüzar bir qadın kimi
oxucusu ilə qarşılaşdırır.
Böyük ədibin, demək olar ki, bütün əsərləri faciə ilə yekunlaşır. Yaşadığı həyata real
baxan, olmuş hadisələri bizə qondarma yol ilə çatdırmayan S.S.Axundov yaradıcılığı ədəbiyyatda əldə etdiyi bədii inkişafın irəliyə doğru atılmış mühüm bir addımı idi.
S.S.Axundov yaradıcılığında təbiət təsvirləri heyrətamiz xarakterə malikdir. Bu təsvirlərə biz yazıçının “Qorxulu nağıllar” silsiləsində geniş həcmdə rast gəlirik.
Mayn Rid tərəfindən 1865-ci ildə yazılmış “Başsız atlı” romanında təbiət personajları
maraqlı bir təsvirlərlə oxucusunun diqqətini özünə cəlb etmişdir.
İstər Mayn Rid, istərsə də S.S.Axundov yaradıcılığında vəsf olunan təbiət təsvirləri
məna və təsvir baxımından heç bir yazıçının əsərində bu qədər monumental zirvəni fəth
etməmişdir. Buna görə də yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, S.S.Axundov yaradıcılığı bəşəri nəql
etmə nümunəsidir.
Yaşadığı və böyüdüyü “Seyidli” kəndinin bağ-bağatını, buz kimi şır-şır axan, göz yaşı
kimi duru bulaqlarını, meyvəsini, ətirli çəmənlərinin qoxusunu, quşların səsini və təbiətdə baş
verən dörd fəslin ahəngini müəllif elə gözəl təsvir etmişdir ki, oxucu bu əsəri oxuyarkən sanki
özünü bu təbiətin qoynunda hiss edir və yaşadığını düşünür.
S.S.Axundov “Uşaqlıq həyatımdan xatirələr” adlı memuarında iztirabla keçən uşaqlıq
günlərini yad edərək yazırdı: “Mən gözlərimi açanda özümü bu zəngin təbiət içində gördüm.
O, məni mərhəmətli qucağında yaşadarkən həyatın ağır, zəhərli hallarını, yetimlik, yoxsulluq
məşəqqətini unutdururdu” (3, s. 4).
Beləliklə, ədibin yaşadığı mühit iki hissədən ibarət idi: yoxsul həyat və zəngin təbiət.

101

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

3 / 2018

Uşaqlıq xatirələri onun geniş həyat yolunda ilk cığırdır ki, ədib onu ayaqyalın getmiş,
torpağı hiss etmiş, başı üzərində açıq səmanı, gözü önündə isə təbiəti görmüşdür. Bu cığırla
gedən zaman onun ayağına tikan batmış, qışın çovğunu əllərini üşütmüşdür. Lakin balaca
Süleyman istiliyi və səadəti gözəl arzularda və təbiətin azad qoynunda axtarırdı.
Çox böyük çətinliklər sayəsində təhsilini başa çatdıran S.S.Axundov, nəhayət ki, müəllimlik fəaliyyətinə başladı. 1905-ci il inqilabından sonra “İrşad” və “Tərəqqi” kimi mətbuat
orqanlarında çıxış edən yazıçı 1906-cı ildə Azərbaycan müəllimlərinin 1-ci qurultayında çıxış
edərək, xalq maarifi sahəsindəki vəziyyətin dözülməz bir halda olduğunu söylədi. Qurultayda
yeni və səbəbli təklif də irəli sürüldü. Ərəb əlifbasını latın əlifbası ilə əvəz edərək yeni dərsliklər yazıb nəşr etmək tələbi qarşıya qoyuldu. Lakin bütün çətinliklərə baxmayaraq, 1907-ci
ildə çağırılan II Müəllimlər Qurultayında əlifbanın dəyişilməsi məsələsi rədd edildi.
S.S.Axundov öz xatirələrində yazırdı ki, təkcə əlifbanı dəyişib yeni proqramlar və dərsliklər yazmaqla xalqı maarifləndirmək kifayət etmir, eyni zamanda xalqın ruhunu təmizləyən
yeni əsərlər yazmaq lazımdır. “Yuxu”, “Kövkəbi-hürriyyət”, “Qonaqlıq” kimi nəsr əsərləri
insanların şüurunun inkişafı üzərində və humanist ideyaların atdığı ilk addımın qələbəsi idi.
Görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlı və şair Süleyman Rüstəm S.S.Axundovun yetişdirdiyi ziyalılardandır.
Süleyman Rüstəm öz xatirələrində yazırdı: “Onun nurani, mənalı simasında həmişə bir
qayğı və məhəbbət vardı. Biz bir günah işlədikdə, onun üzünə baxmaqdan utanırdıq. Onun
mənalı baxışları sanki bizimlə danışırdı. Ədibin dərsində həmişə dərin bir süküt vardı. O zaman yazıçının “Məktəb” məcmuəsində “Qorxulu nağıllar” adlanan silsilə memuarı çapdan
çıxmışdır. Ədibin hər hekayəsi məktəblilərin həyatında böyük hadisəyə çevrilmişdir. Dramaturqun “Qaraca qız” hekayəsini biz dönə-dönə oxuyub, Qaraca qızın halına ürəkdən ağlardıq.
Bu səmimi, pak vicdanlı müəllimin əsərlərində böyük bir səmimiyyət vardır. Onun öz əsərlərilə xasiyyəti arasında bir əkizlik vardı. Bağban körpə ağaclara qulluq etdiyi kimi, müəllimimiz Süleyman Sani Axundov da hər birimizin üzərində eləcə əsirdi” (3, s. 110).
İnandırıcı bədii ümumiləşdirmə qüvvəsinə malik olan S.S.Axundov ictimai ədalətsizliyin hər cür əzab və mərhumiyyətlərinə məruz qalan qəhrəmanlarını yazdığı əsərlərində qoruyub saxlaya bilməmişdir. Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, yazıçının yaşadığı mühitlə heç bir
problemi olmamışdır. Bəlkə də yazıçı öz əsərlərində qəhrəmanlarının qələbə çalmasına inandırıcı baxmamışdır. Və ya yaşadığı mühitin ictimai xadimləri ilə üzbəüz gəlmək istəməmişdir.
Bu baxımdan da ədib uzun illər yaradıcılıq fəaliyyətində heç bir problem yaşamayan maraqlı
bir şəxsiyyət olmuşdur.
Ədəbiyyat
1. Sovet ədəbiyyatı. Bakı, “Maarif”, 1967.
2. Əbdül Əzizov. Azərbaycan sovet uşaq ədəbiyyatının inkişaf yolu. Bakı, Gənclik, 1968.
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А.Ш.Ахмедова
Творчество С.С.Ахундова в драматургическом жанре
Резюме
Драматургия С.С.Ахундова - общечеловеческое творчество. Автор создал отличающиеся
друг от друга и запоминающиеся произведения, обращаясь в своем творчестве не только к трагическим событиям в истории своего народа, но и к истории других народов. С.С.Ахундов, поставивший свои пьесы в театре «Критика и пропаганда», завоевал большую зрительскую аудиторию.
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A.Sh.Ahmadova
S.S.Akhundovs drama is the human creative
Summary
The author applied on his works not only to the historical tragedy of the Azerbaycan people, at
the same time to the other people`s history. These works took love and wish the mass of the audience
which staged by the Criticism Theatre.
Rəyçi: filol.f.d., dos. Ə.Ç.Ağamirzəyev
Redaksiyaya daxil olub: 31.05.2018
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Azərbaycan Dillər Universiteti
(Bakı şəh., R.Behbudov küç., 60)

DORİS LESSİNGİN BƏDİİ İDEYALARINDA ŞƏRQ DÜŞÜNCƏ TƏRZİ
Açar sözlər: Doris Lessinq, irqçilik, “Otlar oxuyur”, “Dərimin altında”
Ключевые слова: Дорис Лессинг, расизм, «Травы поют», «Под моей кожей».
Key words: Doris Lessing, raсial discrimination, “The Grass is Singing”, “Under my skin”

Doris Lessinq yaradıcılığında Şərq düşüncə tərzi dedikdə, onun yaradıcılığında öz əksini tapmış Şərq ideyaları ilə yanaşı, onun təfəkküründə həkk olunmuş Şərq mentallığının təzahürləri də nəzərdə tutulur. Müasir qərb ədəbiyyatının aparıcı nümayəndələrindən biri sayılan
Doris Lessinq, həm də Şərq fəsləfəsinin əsası olan sufizmlə də dərindən maraqlanmış və onun
əsas konsepsiyalarını öz əsərlərində ifadə etməyə çalışmışdır. Şərq fəlsəfəsinin qayəsində duran insanpərvərlik ideyası, əsasən, onun elə Şərqdə keçirdiyi uşaqlıq və daha sonrakı yeniyetməlik illərindən qalan xatirələrinə əsaslanan romanlarında öz ifadəsini tapmışdır.
Ümumiyyətlə, ədibin “Dörd qapılı şəhər” və “Qızıl gündəlik” romanlarında humanizm
ideyaları geniş yer alır. Universal humanizm ideyaları ilə səsləşən feminizm fikirləri, əsasən,
əsrlər boyunca basqı və əziyyət şəraitində ömür sürən, azadlıq hissindən kənar qalmış qadınların obrazlarını daha dərin təhlilini özündə ehtiva edir. Eyni tale Lessinqin fikrincə, “qaradərililərə” də aid idi. Bəlkə də elə bu səbəbdəndir ki, ədib bu iki sosial problemə əsərlərində daha
çox yer ayırmağa çalışmışdır. Bir neçə əsərində fərqli dəri rənglərindən irəli gələn irqi ayrıseçkilik və eyni dərəcədə ağrılı və dərin problem olan bir çox cəmiyyətlərdəki qadın - kişi
mövqelərini daim aktual saxlamağa çalışan Doris Lessinq bununla da həmin bərabərsizliklərin
haqsız olduğunu və sözü gedən məsələnin hələ də aktual olduğunu oxucuların nəzərinə çatdırmağa çalışmışdır.
Doris Lessinq “Otlar oxuyur” romanının lap əvvəlindən Rodeziya cəmiyyətinin ağlardan və afrikalılardan ibarət çoxirqli cəmiyyət olduğunu göstərir. Ancaq ağlar qara irqdən
olanları heç saymır, çünki onlar ağ irqin ən önəmli, üstün irq olduğuna və onun qarşısında digər irqlərin bir heç olduğuna inanırlar. Yazıçı Rodeziya cəmiyyətinin vətəndaşların irqi mənsubiyyətləri üzərində qurulduğunu göstərir: “But there was certainly a race division. The
small community of Afrikaners had their own lives, and the Britishers ignored them”.
(Orada aşkar bir irq ayrılığı var idi. Kiçik afrikalılar birliyinin öz həyatı var idi və
britaniyalılar onları qəbul etmirdi) (1, s.9).
Bu cəmiyyətdəki insanlar irqi mənsubiyyətə görə təsnif edildiyi üçün ağlar düşünür ki,
onların digər irqdən olan insanlarla aralarında normal əlaqə ola bilməz. Çünki onlar öz fikirlərində digər irqləri insanlıqdan uzaq görürlər. Onlar qara dərililərlə aralarında olacaq tək münasibətin yalnız sahib-kölə münasibətləri ola biləcəyini düşünür. Afrikalılar işlərindən və ya
ağalarından gördükləri rəftardan şikayət etmədən ağlara xidmət etməlidirlər. Etiraz və şikayət
etməyə qəti şəkildə haqları yoxdur.
Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, Lessinq uşaqlığını Rodeziyada keçirdiyi üçün yerlilər və
onların ağaları arasındakı konfliktin canlı şahidi olmuşdur. Bu da həmin konflikti əsərində
oxucuya çox inandırıcı şəkildə çatdırmasına yol açmışdır. Yazıçı irqçilik problemlərini ilk
növbədə “Otlar oxuyur” olmaqla Cənubi Afrikanı təsvir etdiyi bir çox əsərində əks etdirmiş
və bu əsərləri “Afrika hekayələri” adlı kitabda cəmləşdirmişdir.
Doris Lessinq “Otlar oxuyur” əsərində gerçək həyatında tutduğu mövqeyə qismən əks
mövqeni əks etdirir. Çünki bu, insanların qadınlar və yerlilər haqqında nə düşündüklərini və
onlara necə davrandıqlarını aydınlaşdırmağa kömək edir.
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Doris Lessinqin yaradıcılığı mövzu və janr baxımından rəngarəngdir. Öz hekayələri ilə də
Lessinq böyük uğur qazanmışdı. Əsas məcmuələri arasında “Bu qoca başçının ölkəsi idi” (This
Was the Old Chiefs Country) (1951), “Sevmək vərdişi” (The Habit of Loving) (1957), “Kişi və
iki qadın” (A Man and Two Woman) (1963), “Afrika hekayələri” (Afrikan Stories) (1964),
“Cek Orkninin günahı” (The Temptation of Jack Orkney) (1972) və başqa topluları misal göstərmək olar. 1978-ci ildə onun bütün kiçik nəsr əsərlərinin daxil olduğu hekayələr cildi çapdan
çıxdı. Bu cildə ancaq Afrikada baş verən hadisələrdən bəhs edən hekayələr daxil deyildi.
XX əsrdə Doris Lessinqlə yanaşı, mövzu baxımından yaradıcılığında onun əsərlərinə
oxşar əsərlərə yer verən, irqçiliklə yaxından maraqlanan və irqçilikdən yazan bir çox yazıçılar
fəaliyyət göstərmişdir. Cozef Konrad, E.M. Forster, Ralf Elison, Cin Rayz və Toni Morrison,
Oliv Şrayner, Nadin Qordimer bu yazıçılardandır.
Doris Lessinq də sadaladığımız bu yazıçılar kimi bir çox roman və qısa hekayələrində
daha çox XX əsrin ictimai və siyasi qarışıqlığına məruz qalmış fərdlərin həyatına, yaşam tərzinə diqqət çəkir. Əsərlərinin başlıca mövzularının irqçiliyə qarşı mübarizə, cinslərarası çəkişmə və bütövlüyə can atan fərdlərlə bağlı olduğunu söyləmək olar. Lessinqin əksərən Afrikanın cənubu və ya İngiltərəni əks etdirən əsərlərindəki solçu, müstəqilliyinə olduqca bağlı və
feminist qadın qəhrəmanlar eynilə yaradıcıları kimi yaşadıqları, üzvü olduqları cəmiyyətin
məhdudiyyətlərinə qarşı mübarizə aparırlar.
Yazıçının əsərləri dünyanın bir çox ölkələrində geniş tanınmış və çoxlu sayda oxucu
kütləsinin diqqətini cəlb etmişdir. Eyni zamanda, bu əsərlər bir çox dünya dillərinə tərcümə
edilmişdir. Yazıçı 1952-ci ildə gənc Marta Qestin həyat yolunu izləyən beş cildlik silsilə
romanının birinci cildi olan “Zorakılıq övladları” əsərini nəşr etdirdi. Lessinq burada fərdi
inkişaf, ictimai tələblər və gerçəklik arasındakı gərginliyi qələmə alır. Bir çox tənqidçi tərəfindən “bir çağın gözlər önünə gətirilməsi” olaraq dəyərləndirilən bu silsilə 1998-ci ildə baş
verən atom qırğınıyla sona çatır.
Doris Lessinq həyat əhvalatının ilk cildi olan “Dərimin altında” ("Under my skin") əsərində yaşadıqlarını bütün çılpaqlığı ilə ortaya qoyur. Burada o, Cənubi Afrikadakı uşaqlıq və
gənclik illəri boyunca şahid olduğu sərt irq ayrıseçkiliyi və koloniya vəhşiliyini, bir anda
tarazlıqları alt-üst edən Birinci Dünya müharibəsinin bir nəsil üzərindəki təsirlərini əks etdirir.
Birinci Dünya müharibəsinin təsirləri hələ yeni aradan qalxmağa başlamışkən Lessinqin anası,
atası və özü də daxil olmaqla o dövrü yaşayanların həyata dair ümidlərini bir daha puç edən
İkinci Dünya müharibəsi dövründə yazıçı kommunizm uğruna evliliyindən və uşaqlarından
imtina edir. 1919-cu ildən Afrikanı tərk edib Londona getdiyi 1949-cu ilə qədər keçən otuz il
müddətində yaşadıqları əslində həyatın bir küncündə qalan qadının cəmiyyətə uyğunlaşmadan
da davam gətirə biləcəyinin bir sübutudur.
Ağların suverenliyinə baxmayaraq, qara dərililəri müdafiə etmək, evli qadına biçilən
“yaxşı yoldaş, yaxşı ana” rolunu rədd etmək, on üç yaşında məktəbi tərk edib buna baxmayaraq, özünü inkişaf etdirib çox müvəffəqiyyətli bir yazıçı ola bilmək onun sonsuz cəsarəti
və qabiliyyətinin aşkar nümunəsidir.
Bu avtobioqrafik əsərdə izah edilən yalnız Lessinqin həyatının deyil, ictimai üsyanların,
imperializmin vəhşi üzünün ortaya çıxmasının, irqçiliyin, köləliyin, iki dünya müharibəsinin,
qısaca olaraq XX əsri formalaşdıran və XXI əsrdə belə izlərindən xilas ola bilmədiyimiz bir
çox hadisənin baş verdiyi bir dövrün əhvalatıdır. Hər problemin, hər bir ayrıseçkiliyin çox
aydın hiss edildiyi bir məkanda, Cənubi Afrikada yaşananları Lessinq yerli ilə universalı, fərdi ilə ictimaini ustalıqla əlaqələndirərək oxucuya çatdırır.
Qeyd olunan ideya məzmun xüsusiyyətlərinin hamısını identiklik problemi altında ümumiləşdirmək mümkündür. Lessinq yaradıcılığındakı sözü gedən individual və kollektiv identiklik ideyaları bir sıra tənqidçilərin marağına səbəb olmuşdur. Belələrindən biri də Cek Lindsidir. Özünün 1956-cı ildə işıq üzü görmüş “In After the ‘Thirties: the Novel in Britain and its
Future” (Otuzuncu illərdən sonra: Britaniyada roman və onun gələcəyi) adlı yazısında tədqi105
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qatçı bu cəhəti araşdıraraq “insan birliyi” (human unity) məsələsini qeyd edir. Onun fikrincə,
bu vəziyyətdə formalaşan “yeni düşüncə tərzi” “hər bir ayrıca aspekti bütöv bir tama münasibətə görə bilməkdir və bu tam insan həyatının, təbiətin tamlığı ilə mübarizəsi və birləşməsindən törəyən tamlıqdır” (2, s. 82-84).
Bütün bunlar Doris Lessinqin həyat təcrübəsinin ədəbi inikası olmaqla yanaşı, eyni zamanda onun yaradıcılığında Şərq dünyagörüşünün təzahürü kimi də ifadə oluna bilir. Beləliklə, Doris Lessinq yaradıcılığı Şərq dünyagörüşünü və dünyaduyumunu öz ədəbi fəaliyyəti boyunca ifadə etmiş görkəmli multikultural yazıçılardan hesab oluna bilər.
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Восточный тип мышления в литературных идеях Дорис Лессинг
Резюме
Литературное творчество Дорис Лессинг, занимающее особое положение в мировой
литературе, отличается своей спецификой. Творчество Лессинг является одним из направлений,
интересующих современное литературоведение.
В статье рассматриваются романы Лессинг «Травы поют», «Золотой дневник», «Под
моей кожей» и т.д. Здесь подчеркиваются проблемы расизма и феминизма. Автор отмечает, что
в основе этих проблем лежит жизненный опыт писательницы, а также воспоминания о ее
жизни на Востоке.
Статья описывает восточный тип мышления, отраженный в творчестве Дорис Лессинг.
S.T.Aliyeva
Eastern way of thinking in Doris Lessing’s literary ideas
Summary
Doris Lessing’s literary heritage having its definite place in world literature differs for its specific
features. Lessing’s creative activity is one of the directions that interests modern literary world.
Lessing’s novels as “The Grass is Singing”, “Golden Notebook”, “Under my skin” etc. are
analyzed in the article and the problems as feminism and racial discrimination are underlined here.
The author of the article notes that these problems take their basis especially from memories related to
Doris Lessing’s life experience especially about her life spent in East.
The article deals with the Eastern way of thinking reflected in Lessing’s novels.
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Təsəvvüf ilahi sirr, təcəlla və iradənin hikmətlərini bilməkdir, ariflikdir. Təsəvvüf İslam
dininin meydana gəlməsindən çox sonra meydana gəlmiş, təriqət və təkkələr vasitəsilə yayılmış, İslam dünyasında təsəvvüf düşüncəsini daha da inkişaf etdirmişdir. Təsəvvüfə görə, varlığın əsli tək yaradan olan Allahdır və digər bütün varlıqlar Onun əksidir (3, 13).
Təsəvvüf vasitəsilə insan kainat, Quran və sünnədəki ilahi sirləri anlaya bilir. Eyni zamanda təsəvvüf uca Allaha yönəlməkdir, insanın öz varlığını Haqqın varlığında yox etməkdir.
Təsəvvüfün mövzusu bir dərya kimi geniş və dərindir. Çünki o, insanın nəfsi və ruhu ilə bağlı
olan bütün məsələlərlə bağlıdır.
Təsəvvüf mənəvi hiss, fikir və həyəcanları müəyyən bir üslub və ədəb daxilində sətirlərə, misralara, yəni sözə də çevirmişdir, ədəbiyyatı daha da zənginləşdirmişdir. Təsəvvüfi dərinlik və məzmun ədəbiyyata kamillik bəxş etmişdir.
Türk təsəvvüf ədəbiyyatının əsas qaynağı təsəvvüfi düşüncədir. İnsanın nəfsini tərbiyə
etməsi, ilahi eşqdən nəsibini alması və vüsala çatması, eyni zamanda dünyanın faniliyi, gözəl
əxlaq kimi düşüncələr təsəvvüf ədəbiyyatının əsas mövzusudur.
Türk təsəvvüf düşüncəsinin qayəsi təsəvvüflə bağlı düşüncələri xalqa yaymaq, yaşadığı
mənəvi zövqü insanlara izah etmək, xalqı doğru yola yönəltməkdir. Mütəsəvvüf şairlər təsəvvüfdə böyük əhəmiyyətə malik olan vəhdəti-vücud anlayışına əsaslanaraq əsərlərini yaratmışlar. Bu, mütəsəvvüflərin yaşadıqları hissin ədəbiyyatda təcəssümüdür. Mütəsəvvüf şairlər
ədəbiyyatı İlahinin təcəllisi kimi qəbul edərək özünəməxsus tərzdə inkişaf etdirmişlər.
Təsəvvüfi düşüncə kainatın və Allahın həqiqətini qəlbən kəşf edib ruhən idrak etməyə
əsaslanır. Bunun üçün də insanlar nəfslərini tərbiyə etməlidirlər. Kamil mürşidin bu görüşlərinə mərifətullah deyilir. Mərifət nəzəriyyəsinin mərkəzində tövhid (Allahın birliyi) və vəhdətivücud (varlığın birliyi) nəzəriyyəsi dayanır. Bu nəzəriyyəyə əsasən görünən və görünməyən
bütün aləm təkdir, təkdən var olmuşdur. Çoxluq aləminin vücudunu Allahın təcəllisi (sifətləri)
olaraq görmək olar. Varlıq aləmi Allahın uca qüdrəti ilə yaradılıb yenidən mütləq varlığa dönəcəkdir (1, 3).
Yunus Əmrə və bir çox mütəsəvvüf şairlərdə təsvir olunan vəhdəti-vücut anlayışını
Molla Caminin “Dər sinə-i tu nihan büdəi vü mən qafil” misrası ilə başlayan məşhur rübaisinin türk dilinə tərcüməsi aşağıdakı bənddə belə ifadə olunmuşdur:
Bən bilməz idim gizli əyan həp sən imişsin
Canlarda vü tənlərdə nihan həp sən imişsin
Səndən bu cihan içrə nişan istər idim bən
Ahir bunu bildim ki cihan həp sən imişsin (2, 34).
Bu rübai Nəvinin divanında da vardır:
Bən qafil idim gizli iyan həp sən imişsin
Səndən bu cihan içrə nişan istər idüm bən
Ahir bunu bildim ki cihan həp sən imişsin (20, 583).
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Sufilər yaradılışı bu şəkildə təsvir etdikləri üçün fani aləmdən mütləq varlığa qovuşmaq
üçün çalışmışlar. Allaha qovuşma (vüslat), ruhun ölümsüzlük şüurunu dərk etməsi və ilahi bir
həyatı tapması deməkdir.
Gözəl əməllər edən, ibadət və zikrlə məşğul olan insanın könlündə bir müddət sonra
ilahi təcəllilər zühur edər. Sufi özünün saydığı vücudu Allahın birliyində yox edər və beləcə
fənafillaha çatar. Bu, ilahi eşq sayəsində Allaha çatmaq üçün ən uca yerdir. Nəfsi yenib iradəsini Allahın iradəsində əridən sufinin fənafillahı, həm də sufinin tövhididir. Kamil insan bu
nəfs pərdələrini yırtıb mücərrəd ruh halına çatandır. İlahi eşq insandakı qüsurları qaldıraraq
onu kamil insan mərtəbəsinə çatdırır.
İnsanın vəzifəsi Haqqın vüsalına çataraq “Haqq ilə Haqq olmaq” fənafillahın mərtəbəsidir (10, s.148). Mütəsəvvüf şairlər fənafillaha qovuşmaq üçün keçirdikləri bu təcəllini və zühuru şeirlərində əks etdirmişlər.
Türk təsəvvüf ədəbiyyatında yaradılış, Allahın varlığı və birliyi, varlığın həqiqəti, Hz.
Peyğəmbərə və səhabələrə duyulan sevgi, təriqət ədəb və ərkanı, ilahi eşq, vəcd, insana verilən dəyər, kamil insan təsviri, dünyanın faniliyi, nəfsin tərbiyəsi, gözəl əxlaq, kəramət, zikr
kimi mövzular onun əsasını təşkil edir. Xüsusən də Tanrı-dünya münasibəti, biat, isim, sifət,
təfəkkür, nəfsin mərtəbələri, eşq, dünyanın müvəqqəti olması, şəriət, təriqət, mərifət və həqiqət kimi mövzular təsəvvüf ədəbiyyatda tez-tez müraciət edilən mövzulardır (1, s.4).
Təsəvvüf ədəbiyyatının həm divan, həm də xalq ədəbiyyatına təsiri çox güclü olmuşdur.
Türk ədəbiyyat tarixçisi Nihat Sami Banarlı yazmışdır: “Türk ədəbiyyatını ortaya çıxaran, inkişaf etdirən və kamilləşdirən təsəvvüfdür” (21, s.9) Cümhuriyyət dövrü yazıçı və tədqiqatçısı Ali
Canip Yöntəm isə “Divan şairi tam sufi olan təkkə şairindən bütünlüklə fərqlidir. Əsasən,
hökmdar saraylarına mənsub olan vəzirlərin himayəsi ilə yaşayan bu adamlar, ömürlərini dünya
nemətlərindən məhrum edərək izdivaya çəkilən dərvişlər kimi könüllərində alovlu “mistik”
hisslər bəsləyə bilməzlər. Tədqiqatçı təkkə şeirində təsəvvüf bir iman, divan şeirində bir fantaziyadır” deyərək təkkə ədəbiyyatında təsəvvüfün bu ünsürlərini vurğulamışdır (7, s.4).
Türklər arasında təsəvvüfi düşüncənin yayılması İslam dininin yayılması ilə paralel
olaraq inkişaf etmişdir. Həmin dövrdən etibarən mütəsəvvüflər yetişməyə başlamış və təkkə
ədəbiyyatının əsası qoyulmuşdur. Təkkə şeirinin Türk ədəbiyyatında ilk qaynaqları XII əsrdə
Xorasanda Əhməd Yəsəvinin “Divan-ı Hikmət” ində artıq duyulurdu. Təkkə şeirinin ilk və
gözəl örnəkləri XIII əsrdə meydana gəlmişdir. Yunus Əmrə kimi böyük şair XIII əsrdə
yetişmişdir. XIII, XIV və XV əsrdə ən parlaq dövrünü yaşayan təkkə şeiri XX əsrə qədər
ədəbiyyata gözəl əsərlər bəxş etmişdir (6, s.153).
Təsəvvüf ədəbiyyatında təsvir olunanlar sənətdən daha çox insanın yaşadığı halın, keçirdiyi hisslərin və zövqün şeirdə əks olunmasıdır. Təsəvvüf ədəbiyyatının meydana gəlməsinə təkkələrdə icra edilən zikr, söhbətlər, səma ayini zəmin yaratmışdır. Şeyx və təriqət başçılarının təkkələrdə yaşadıqları daxili vəziyyəti (halı) ədəbiyyatda da özünü biruzə vermişdir.
Onlar yaşadıqları halı şeirlə dilə gətirmək istədiklərində şübhəsiz ki, ədəbi və mədəni təcrübələrindən istifadə etmişlər. Mədrəsələr şeiri qadağan etdiyi halda təkkələr insanları vəcdə gətirəcək hər vasitəni, yəni musiqiyi, rəqsi və təbbi ki, şeiri məqbul saymışlar (1, 4).
Yunus Əmrə söylədiklərinin öz təxəyyülündən irəli gəlmədiyini, Haqqdan gəldiyini bu
şəkildə ifadə etmişdir:
İy sözlərin aslın bilən gəl di bu söz kandan gəlür
Söz aslını anlamayan sanur bu söz bəndən gəlür (1, s.5).
Təsəvvüf ədəbiyyatının əsas mövzularından biri də ilahi eşqdir. İlahi eşqi bəşəri eşqdən
ayırmaq üçün ədəbiyyatda bir çox termin, məcazlardan istifadə edilir. Çətin qavranılan təsəvvüf düşüncəsini, eşq, həyəcan və təcəllini izah etmək üçün bir sıra terminlərə və məcazlara
müraciət etmək lazımdır. Türk təsəvvüf ədəbiyyatında çox zəngin təsəvvüf terminologiyası da
mövcuddur. X əsrdən etibarən inkişaf edən təsəvvüf ədəbiyyatının əsas qayəsi Tanrıya qovuşmaq və Ondan ayrılmamaqdır.
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Sufilər divan şeirində istifadə olunan terminləri təsəvvüflə bağlı şeirlərində istifadə etmişlər. Hətta dini və təsəvvüfi mövzularda yazmayan şairlər də bu zəngin ifadələri nümunə
olaraq götürmüşlər. Divan şeirində görünən bir çox sözlər təsəvvüf termini sayılır. Şeirlərdə
istifadə edilən şərab, badə, mey, ilahi eşq, ab-ı həyat kimi sözlər buna örnəkdir. Meyxanədə
dərgah və ya təkkə, məhbub və məşuqdə isə Allah nəzərdə tutulur. “Şəm” ilahi nur, “saqi və
sarban” mürşid, “kasə, qədəh, cam” sözləri isə aşiqin qəlbini, “mutrib” də ilahi həqiqəti öyrədən şəxs yəni mürşiddir (4, s.5).
Təsəvvüflə bağlı şeirlərin “füyuzat-ı ilahi” olduğunu İsmayıl Hakkı Bursəvi bir ilahisində belə ifadə etmişdir:
Səndədür sirr-i həqiqət, səndədir nur-i əzəl
Gör bu nuri bil o sirri qəflət içrə qalma gəl
Feyz-i Haqqa aşika var qəlbini eylə mahal
Sirr içində seyr edən şol Xaliq-i əşyayı bul (11, s.427).
Mütəsəvvüf şairlər də divan şairləri kimi elmə çox əhəmiyyət vermişlər, əsl elmi isə
sirr-i insan və onun ulüvv-i şanını öyrədən elm olduğunu iddia etmişlər. Zahiri elmləri
öyrənməyin kifayət olmadığını, əsl elmin batini elmlər olduğunu, onun da kitablardan deyil,
bir insan-ı kamil, yəni kamil insandan öyrənəcəyi qənaətinə gəlmişlər (1, s.6).
Sufilərə görə şəri və zahiri elmlər mələklər və peyğəmbərlər vasitəsilə gəlirsə, batini
elm birbaşa Haqqın özündən, vasitəçi olmadan, seçilmiş qullara verilir. Buna bəzən ilham (elmi lədun) da deyilir. Sufizmin idrak nəzəriyyəsi haqqında türk mütəsəvvüflərinin görüşləri fikir aydınlığı və sadəliyi ilə seçilir. Türk idrak təliminə görə (Xoca Əhməd Yəsəvinin “Fərqnamə”, Hacı Bektaş Vəlinin “Məqalət” risalələri və Yunus Əmrənin “Risalətül-nüsxiyyə” məsnəvisinə baxmaq olar) haqqa qayıdış mərtəbə və məqamları keçməklə mümkündür. Bu mərtəbə və məqamları aşmaq üçün insan zahiri biliklərdən sonra batini, yəni könül biliklərinə yiyələnməlidirlər (9, s.67).
Yalnız oxumaqla da Haqqı dərk etməyə və tanımağa kifayət etməz. Yunus Əmrə bir
şeirdə bu düşüncəni belə şəkildə dilə gətirir:
Oxumaqdan mani nə kişi Haqqı bilməkdür,
Çün oxudun bilməzsin ha bir kuru əməkdür.
Oxudum bildüm demə çox taat qıldım demə
Əri haqq bilməz isən əbəs yerə yilməkdür (1, s.6).
Son sətirdə “əri haq bilmək” insan-ı kamilin Haqqda olduğunu bilmək deməkdir.
Təsəvvüf şeirinin mahiyyətini daha doğru başa düşmək və qavramaq üçün aşağıdakıları
bilmək lazımdır:
Mütəsəvvüf şairlər sözü Yaradanı xatırlamaq və Ona şükr etmək vasitəsi olaraq görmüşlər. Söz müqəddəsdir, çünki imam Əbu Hənifəyə görə Allahın sifətlərindən biri də Kəlamdır.
Allah varlıqları “Ol!” əmri ilə, yəni söz vasitəsi ilə yaratmışdır. Varlıq meyvəsinin ağacı söz
olduğu kimi elm ağacının meyvəsi də sözdür. Çünki insan bildiklərini və gördüklərini sözlə
ifadə edir. Allahın elçiləri də sözlə göndərilmişdir. İnsan sözlə digər yaradılmışlardan fərqlənir və sözlə də digər varlıqlardan üstün olur. Şeir də Allahı həmd etməyə və Həzrəti Peyğəmbəri vəsf etməyə xidmət etməlidir.
Şairlərin qəlbləri Tanrının xəzinələridir. Tanrıdan gələn ilham əsintiləri ilə qəlblərin dənizi dalğalanır və məna inciləri düzülür. Şeir bir məna dənizi olub şair də bu dənizdən nəzm
incilərini tapıb çıxaran şəxsdir. Həqiqi şair aləmdəki sirri, gizli həqiqətləri izah edər, bunun
səbəblərini bildirir (17, s.74-45).
Sufi şairlər məsnəvilərində gözəllik, eşq və buna bənzər anlayışları təlqin etmişlər. Gözəllik həqiqətdə daxili dünyası gözəl və zəngin olan şəxs, yəni arif ilə Tanrı arasında bir surətdir. Surətə deyil, mənaya baxanlar bu gözəlliklərdə mütləq gözəl olan Tanrının gözəlliyinin
sirlərini görürlər. Mütəsəvvüf şairlər də ən böyük Yaradanı, sonsuz olan Tanrını vəsf etmişlər.
Sufilər şeirlərində dəf, ney, şərab, sevgili kimi anlayışları xalqın başa düşdüyü mənada deyil,
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məcazi mənada istifadə etmişlər. Çünki təsəvvüfdə hər sözün ayrı bir mənası, fərqli bir izahı
vardır. Məşuq, sevgili və sultan kimi sözlər Tanrıya işarədir (18, s.7).
Mütəsəvvüf şairlər üçün ədəbi ənənə və şeir şəkli əhəmiyyətli deyildir. Təsəvvüf və ya
təkkə şeirin yaranmasının kökündə təriqət ideyalarının poetik dillə düşüncələrə daha asan çatması, təsir etməsi durur. Böyük türk mütəsəvvüfləri İslamiyyəti məhz bu yolla millətin arasında yayırdılar. Buna nümunə, Yunus Əmrənin, Gülşəhrinin, Aşıq Paşanın, Qayğusuz Abdalın,
Hacı Bayram Vəlinin, Pir Sultanın şeirləri eyni məqsədlə yazılmışdır. Haqq aşiqi olan bu şairlər şeirlərində xalqın bəyənməsi üçün xəyallara müraciət etməmişlər. Onların yazdıqları Tanrıdan gələn ilham qaynağıdır (17, s.119).
Təsəvvüf şeirinin özəlliyi də əksəriyyətinin vəcd anında, ilahidən gələn ilhamla yazılmasıdır. Təsəvvüf şeirin başqa bir xüsusiyyəti də həmin təriqətin ruhunu təşkil edən musiqi və
rəqsə əsaslanan səma ayinidir. Səmazənlər musiqi və rəqsə üstünlük verib vəcdə gələrək Haqqa qovuşmaq qüdrəti ilə şeirlərini meydana çıxarmışlar. Burada söz batini semantika qazanır.
Məşhur mütəsəvvüf və şair sayılan İsmayıl Hakkı Bursəvi “Məhəmmədiyyə” adlı əsərinin şərhində qələmə aldığı “Fərahü’r-ruh” adlı əsərində şeiri belə izah etmişdir:
“Şeir ya məntiqi və yaxud mənalı olur ki, bu da qafiyəli və bir məqsədə xidmət edərək
vəznli olur. Quran bu şəkildən kənardadır. Çünki Qurani Kərimdə söz düzümü müəyyən bir
qaydaya uyğun olaraq düzülməmişdir və bu məntiqi şeir sayılır. Lakin məntiqi şeir daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. “Ənvarü’l-məşarik” əsərində belədir:
“Qiyamət günü şeir kimsənin fəryadına cavab verməz
Onun sözləri başdan-başa Yunan hikməti olsa belə” (13, s.206).
İsmayıl Haqqı Bursəvi “Ruhu’l-bəyan” adlı təfsirində Yasin surəsində (15, s.36-69)
bəhs edilən “və ma alləmnahü’ş-şa ra və ma yenbağilıh” ayəsini izah edərkən yenə şeirlə bağlı
bu məlumatları vermişdir:
“Biz ona (Peyğəmbərə) şeir öyrətmədik”. Bu ayə kafir və müşriklərin Həzrəti Məhəmməd haqqında “O, şairdir, söylədiyi şeirdir” demələrini rədd etməkdədir. Həzrəti Peyğəmbərə
şeir yazmaq, yəni qafiyəli və vəznli şəkildə yazmaq haram olunmuşdur. İstər vəznli olsun, istər vəznsiz Quran məntiqi şeirdən ibarətdir. Məntiqi şeir mənalı şeirdən daha dolğundur” (14,
s.401-408).
Mövlana, Gülşəhri və Yunus Əmrə kimi şairlərlə Anadoluda başlayan təsəvvüf ədəbiyatı bu şairlər sayəsində yüksəlib inkişaf etmişdir. Mövlana əsərlərini fars dilində yazsa da
Türk ədəbiyyatının bütün qollarına təsir etmişdir. Yunus Əmrənin şeirlərindəki səmimiyyət və
humanizm açıq şəkildə hiss edilir.
Kayğusuz Abdal, Sultan Vələd, Əşrəfoğlu, Hacı Bayram Vəli kimi sufi şairlər də irşadı
təbliğ etmişlər.
“Həm Xəlvəti, həm Cəlvəti, həm Qədiri, həm Nəqşiyəm” deyərək bütün təriqətlərə yaxın
olduğunu bildirən Quddusi təsəvvüf şeirinin mahiyyətini aşağıdakı şeirində belə izah etmişdir:
Şol şiir kim samii giryan u səkran eyləməz
Yok halavet anda heç atşanı rəyyan eyləməz
Əhl-i halə əhl-i hal şi ri virür zevk u səfa
Əhl-i zahir sözünü hal əhli bürhan eyləməz
Şairanın qəlbləri Haqqın hazaini imiş
Həm mükəllid sözləri uşşakı heyran eyləməz
Əhl-i halin qəlbinə ilham idər şi ri Huda
Əhl-i zahir sözləri irşad-ı ihvan eyləməz (16, s.612).
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Н.Г.Исмаилзаде
Основные особенности турецкой суфийской литературы
Резюме
Мистика превратила духовную мысль и волнение в строки и стихи, еще больше обогатив
литературу. Основным источником тюркского мистического сознания является мистическое
мышление. Основу мистической литературы составляют такие темы, как Создание, существование и единство Аллаха, истинность существования, любовь к Пророку Мухаммеду (да благословит его Аллах и приветствует), божественная любовь, ценность человека, бренность мира,
прекрасное поведение. Все, что изображается в мистической литературе, - это больше отражение состояния человека, его чувств и вкуса, нежели искусство.
N.G.Ismailzadeh
The main features of Turkish sufi literature
Summary
Sufism turned spiritual thought and feelings into texts and enriched literature. The main source
of Turkish Sufi thought is mystical philosophy. Creation, the existence and unity of God, the truth of
existence, respect towards the Prophet, divine love, human value, temporality of the world, and good
moral principles constitute the basis of Sufi literature. The content of the descriptions of Sufi literature
look more like the spiritual experiences, feelings and inner pleasures of humans rather than reflections
of art.
Rəyçi: dos. A.Xəndan
Redaksiyaya daxil olub: 28.03.2018
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C.M.KUTZEENİN “MAYKL K.-nın HƏYATI VƏ ZƏMANƏSİ” ROMANINDA
“KİÇİK İNSANIN” BÖYÜK ARZULARI
(F.Kafka və C.M.Kutzee romanlarının ədəbi paralelləri əsasında)
Açar sözlər: F.Kafka və C.M.Kutzee, ədəbi paralellər, insan problemi.
Ключевые слова: Ф.Кафка и Дж.М.Кутзее, литературные параллели, проблема человека.
Key words: F.Kafka and J.M.Coetzee, literary parallels, human problem.

İngilisdilli ədəbiyyatın ünlü yazarı, Nobel mükafatı laureatı Con Maksvell Kutzeenin
(1940) romanlarında bir qayda olaraq estetik məqamlardan daha çox siyasi və mənəvi problemlərin hədəf alındığını önə sürürlər (12), lakin CAR yazıçısının təhkiyəsinin təkrarsız estetikaya, özünəməxsus simvolik və alleqorik modellərə malik olmasını da inkar etmək olmaz. Bir
çox tədqiqatçılar (7; s.155-157) yekdilliklə Kutzee yaradıcılığına S.Bekket və xüsusilə də
F.Kafkanın müstəsna təsir etdiyini etiraf edirlər. Maraqlıdır ki, yazıçı özü bunu etiraf edərək
yazır: ''I work on a writer like Kafka because he opens for me, or opens me to, moments of
analytic intensity. And such moments are, in their lesser way, also a matter of grace,
inspiration'' (9). Kutzeenin yaradıcılığında və konrekt olaraq, “Maykl K.-nın həyatı və zəmanəsi” əsərində Kafkanın təsir izlərinin təhlili CAR yazıçısının romanda sələfinin təkcə “Qəsr”
romanı deyil, eləcə də “Məhkəmə” əsərlərinə müəyyən “göndərmələrin” olduğunu söyləməyə
əsas verir. Belə ki, Christopher Lehmann-Haupt “Qəsr” romanın baş qəhrəmanı ilə müəyyən
paralellərin izlənilməsinə diqqət çəkməklə yanaşı burada həmçinin həşərat aləmiylə bağlılıq
məqamının qabardılmasının da Kafkanın təsirindən kənar olmadığını önə sürmüşdür (10).
Göründüyü kimi, Kutzee romanlarında reminissensiya əsaslı “xatırlatmalar”, “göndərmələr” (məsələn, Kafkanın “Məhkəmə” romanının baş qəhrəmanının son replikasıyla
Kutzeenin “Rüsvayçılıq” romanının protaqonistinin eyni ifadəsi: "Like a dog!" “İt kimi”),
illyuziyalar sonuncunun öz sələfinin yaradıcılığından təsirləndiyinə şübhə yeri qoymur.
Heyvana dönüş metamorfozlarının, fauna aləmiylə insan övladının paralellərinin alleqorik
dillə ifadəsi məqamının məhz Kafka yaradıcılığının təsirindən qaynaqlanması faktını “Maykl
K.-nın həyatı və zəmanəsi” romanı timsalında da izləmək olar. Məlumdur ki, Kafkanın
“Çevrilmə” hekayəsinin qəhrəmanı Qreqor Zamza bir gün narahat yuxudan oyandıqda özünün
böyük , eybəcər həşərata çevrildiyini və dəbilqəyə bənzər kürəyi üstündə yatdığının fərqinə
varır (5). Yanlız əsərin gedişatı boyunca hadisələrin axarının izahı müəllifin bu çevrilişin
hansı anlamda təqdim etməsi, metamorfozun alleqorik tutumu açıqlanmış olur. Əsərdə insanın
həşərata çevrilmə məqamının yer alması və hekayənin sonluğunun ümumən optimist notda
tamamlanması Kutzee romanıyla paralellərin mövcudluğunu təsbit etməyə imkan verir. Belə
ki, Kutzeenin Maykl K.-sı da sonda özünü soxulcanla müqayisə edir. Özünün çəkdiyi məşəqqətləri insanlara danışmaqdan imtina edən Maykl bu qərarında etiraf edir: “Mən soxulcan kimiyəm, - Maykl fikirləşdi. – Müəyyən mənada soxulcanı da bağban saymaq olar. Köstəbək
də torpaq qazır, lakin özü danışmır, səssiz yaşayır. Bəs soxulcan və ya köstəbəyin asfaltda işi
nədir?” (1; s.237). Əsərin sonluğu da yeni həyatın başlanğıcının müjdəsini verir, məhv olmuş
arzuların yenidən cücərə biləcəyini, “soxulcan-bağbanın” can verdiyi, yeni ruh verdiyi
torpağın yaxşı suvarılmış, becərilmiş bağ-bağata çevrilməsi ümidini dilə gətirir. Maykl ümid
edir ki, vaxt gələcək və o, öz əziyyətlərinin bəhrəsindən zövq alaraq bağına məmnunluqla göz
gəzdirərək sahiblik duyğusunu yaşayacaq. O zaman susuzluqdan cadar-cadar olmuş həmin
torpağın heç vaxt bar verməyəcəyini söyləyən insanlara yeri azca qazıyaraq torpağın altındakı
112

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

3 / 2018

qrunt sularını göstərəcək və fəxrlə “ – Görürsən,.... burda yaşamaq olar” (1; s.239). Eyni
idealları paylaşan Maykl K. da yalnız azadlıq arzusundadır. Özü də bu azadlıq təşnəsi onun
şüuraltısına hoparaq, ikinci “Mən”inə çevrilmişdir. İntellektual imkanları məhdud bir insan
olaraq, öz arzusunun cəmiyyət qaydalarına – həmin dövrün CAR rejiminə qarşı getməsinin
fərqinə varmayan Maykl K. öz varlığı ilə, təbiətiylə doğuşdan nüvəsində mayalanmış azadlıq
istəyinin carçısına və yolun səssiz mübarizinə çevrilmişdir. Kutzeenin romanında həşərat
obrazına diqqət verildiyi gözdən qaça bilməz. Həşəratlar Maykl üçün həm qida mənbəyi, həm
də yaşam tərzi üçün (nə qədər paradoksal səslənsə də) “örnək modeldir”. Belə ki, müəllif
əsərdə uzun zaman aclıq çəkdikdən sonra Mayklın məhz həşəratlarla qidalanmağa başladığını,
“qurumuş ağacların qabığını soyub böcəklərin sürfələrini axtardığını, ya da çəyirtkələri gödəkçəsilə havada tutduğunu, başlarını, ayaqlarını və qanadlarını qoparıb gövdəsini günün
altında qurudaraq” yediyini təsvir edir. Həmin dəhşətli günlərdə Maykl üçün “zaman ötübkeçmək bilmirdi, bəzən bütün səhəri qarnı üstə qarışqa yuvasında uzanır, qarışqa yumurtalarını ot saplağı ilə götürüb ağzına qoyurdu” (1; s.137). Maykl təbiətlə vəhdətdə olan yabanı insanı simvolizə etdiyi kimi, öz primitiv qidalanmasında olduğu kimi, öz ruh halının yabanılığı,
saflığı ilə də o, təbiətə çox yaxın idi. Saf, sivilizasiyanın müdaxilə etmədiyi təbiət qanunları
ilə yaşayan canlı-cansız məxluqatın bir parçası idi. Müəllif bu məqamı vurğulamaqla alman
ədəbiyyatşünası Ulrich Horstmannın da haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, Maykl CAR ənənəvi
yaşam tərzinin varisliyindən imtina etməsi, ondan özünü təcrid etməsilə öz mövqeyini ortaya
qoyur (17; s.101) Shadi Neimneh, Fatima Muhaidat “Maykl K.-nın həyatı və zəmanəsi” romanında müəllifin ekoloji görüşlərinin inikası məqamını təhlil edərkən maraqlı bir cəhəti diqqətdən kənarda qoymurlar. Belə ki, yazıçı əsər boyu milçəklərin öldürülmüş heyvan leşinə
“hücumunu”, Mayklın bitki kökləri, həşəratlarla qidalanmasını, təbiətin fəsildən-fəsilə dəyişkənliyini təsvir etməklə sanki davam edən müharibənin və repressiya rejiminin təbiətdən kənar olmasını vurğulamağa çalışır. Yəni əslində siyasətin, siyasi təbəddülatların müvəqqətiliyini, təbiətin əbədiliyini bu təzad əsasında daha da qabarıq şəkildə göstərməyə çalışır (15).
Yeni Cənubi Afrika təhkiyəsinin spesifik cəhətlərini təhlil edən Vilashini Cooppan
Kutzeenin erkən romanlarından (Life & Times of Michael К.,1983) başlayaraq sonrakı dövr
əsərlərinədək (Disgrace,1998; Elizabeth Costello, 2003) bütün yaradıcılığı boyu F.Kafka
təhkiyəsinin alleqorik ifadə üsulunun təsiri altında olduğunu bildirmiş və konkret olaraq zaman faktorunun sərbəst interpretasiyasında məhz F.Kafka yaradıcılığının “əsintisi” kimi dəyərləndirilə bildiyini vurğulamışdır (18; s.62-63). Bu mənada konkret olaraq, “Maykl K.-nın
həyatı və zəmanəsi” romanı ilə ölməz Kafkanın “Qəsr” romanında bir çox səsləşən məqamların olması faktı da Kutzee yaradıcılığı tədqiqatçıları üçün heç də təsadüfi sayıla bilməz. Belə
ki, ilk baxışdan ən xırda detaldan, yəni hər iki əsərin pratoqonistinin K. inisialı ilə fərqlənməsindən başlayaraq, əsərin ümumi təhkiyə “abu-hava”sı, müəyyən alleqorik gedişlər Cənubi
Afrika yazıçısının öz dahi sələfinin təsirinə məruz qaldığını əyani şəkildə gözlər önündə sərgiləmiş olur. Kafkanın adıçəkilən romanı K.-nın kəndə gəlişinin “tutqun” iqlim və qaranlıq zamanlama alleqoriyası fonunda başladığı kimi, Kutzeenin romanı da Maykl K.-nın dünyaya gəlişinin neqativ məqamla təsviri ilə başlayır: “K. gəlib çatanda axşamdan xeyli keçmişdi. Kənd
qar içində itib batmışdı. Dumana, qaranlığa bürünmüş qəsrdən əsər-əlamət görünmürdü, o
böyüklükdə qaladan heç işartı da gəlmirdi. K. kəndin girəcəyindəki taxta körpünün üstündə
dayanıb qarşısındakı aldadıcı boşluğa baxırdı” (2; s.1).
Göründüyü kimi, zaman - məkan koordinatlarının əslində aydın təsviri fonunda (yəni,
“axşamdan xeyli keçmiş” və “kənd”) Kafkanın K.-sı namüyyənlik, boşluq, özü də vahiməli
boşluqla üz-üzə qaldığı kimi, Kutzee qəhrəmanının oxucuyla ilk tanışlığı da təxminən oxşar
emosional təsirlənməyə yol açır.
Maykl K.-nın dünyaya gəlməyinə kömək edən mamaçanın diqqətini ilk cəlb edən körpənin dovşan dodaqları oldu (1; s.5). Onu da qeyd edək ki, dahi Kafkaya heyranlığını
gizlətməyən Kutzee bununla belə, bəzi məqamlarda onun romanları ilə Kafkanın yaradıcılığı
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arasında analogiyanın axtarılmasına qarşı çıxırdı. Konkret olaraq, Maykl K.-nın adının Kafkanın “Qəsr”inin baş qəhrəmanının inisial adına “göndərmə” əsasında meydana gəlməsi faktı
yazıçının etirazına səbəb olmuşdur. Belə ki, Kutzeenin adıçəkilən romanında Kafka “əsintilərinin” aranmasının doğru olub-olmaması sualına cavab axtaran kutzeeşünas P.Alvares Sançes
qeyd edir ki, CAR yazarı hələ 1987-ci ildə verdiyi müsahibəsində Kafkanın K. inisialının eksklüzivliyinə malik olmadığını bildirməklə (I don't believe Kafka has an exclusive right to the
letter K) bu yanaşmaya etirazını dilə gətirmişdir (6). Lakin Kutzeenin hətta bu qeydi onun yaradıcılığının araşdırıcılarını “K” soyadının bilavasitə Kafkanın “Qəsr” və “Məhkəmə” romanlarının protaqonistinin soyadlarına “göndərmə” olması inamını sarsıda bilməmişdir (14; s.72).
“Maykl K.-nın həyatı və zəmanəsi” romanı ilə “Məhkəmə” romanının ciddi bənzərliyini
vurğulayan Bob Corbett həm Kutzee qəhrəmanı Maykl K.-nın, həm də Kafka romanının protaqonisti Yozef K.-nın bir növ “başqa dünyanın insan”ları olaraq, müharibə haqqında dolğun
anlayışa malik olmadıqlarını, məhbəsə düşərkən burada onların mənəvi-psixoloji fərqliliklərinin daha da qabarıq şəkildə üzə çıxdığını qeyd edir (8). Əslində həm Kutzee qəhrəmanı, həm
də Kafkanın Yozef K.-sı heç bir cinayət törətmədikləri halda, haqsızlıqla məhbəsə atılmaqlarına baxmayaraq, öz insani simalarını qorumaqla önəmli paralellik nümayiş etdirirlər. Kafkada
oxuyuruq: Deyəsən, kimsə Yozef K.-nı şərləmişdi, çünki elə bir pis iş tutmasa da, səhər-səhər
gəlib onu həbs etdilər. ... Axı bu adamlar kim idi? Nə danışırdılar? Hansı idarədən gəlmişdilər? Axı K. hüquqi bir dövlətdə yaşayırdı, hər yanda əmin-amanlıq idi, bütün qanunlar işləyirdi, kimin nə ixtiyarı vardı ki, onun evinə soxulaydı?! (3; s.6). “Mayklın dediklərindən heç
nə anlamayan ....polislər onu maşına mindirib polis məntəqəsinə” apardığında da əslində onu
yanlışlıqla tutduqlarının fərqinə varmırlar. Eynilə Yozef K. Kimi Maykl K. da məhbəsə düşdüyü ilk saatlar şaşqınlıq içində suallar verirdi: “– Zəhmət olmasa, deyin: şahzadə Albert kimdir? ... Bəs şahzadə Alfred? Belə bir adam da var axı”(1; s.94- 95). Hadisələrin sonrakı gedişatı onu göstərir ki, hər ikisinin düşdüyü yeni məhbəs mühitində onların “bu dünyanın adamı”
olmadığının müəyyənləşdirmək üçün çox zaman gərəkmədi.
Lakin paralellər bununla bitmir. Belə ki, Kafka qəhrəmanı K. yerölçən olduğu halda,
Maykl K.-nın ən böyük xəyalı bağ-bağat sahibi olub sakit həyat sürməkdir. Bu mənada torpaq
faktorunun, Maykl K.-nın torpaq sevgisinin alleqorikliyi məqamı da diqqətdən yayına bilməz.
Belə ki, Maykl üçün torpaq yeni və daha xoşbəxt həyatın, ən əsası azadlığın simvolu idi. Özü
də bu azadlıq təkcə siyasi-ictimai planda boyun əyməyi qaçınılmaz edən sistemdən qurtulmağın deyil, ümumiyyətlə cismani olan, ruhun pərvazlanmasına, hürr-sərkərdan gəzişinə mane
olan ehtiyaclardan yaxa qurtarmaq üçün qaçış yolu, sığınacaq yeri idi. Maykl torpağa gömdüyü toxumların cücərməsiylə sanki yeni həyatın başlayacağını gözləyirdi. Onun bu gözləyişində bir mistik halə, inanılmaz addiktik (bağımlılıq) var idi. “Başqa işi yox idi, indi təkcə toxumların cücərməsini gözləmək qalırdı. Maykl mağarada uzanıb qara torpağın qoynundangün
üzünə çıxa bilmək üçün mübarizəyə başlayan yazıq balaları haqqında düşünürdü” (1;
s.136). Həmin “balalar” sadəcə yemiş toxumları deyil, onlar Mayklın arzularının istibdadın
qaranlığını dəlib keçməyə güc edən, çökmüş zülməti dəlib gün üzünə çıxmaqda zorluq yaşayan arzularının toxumları idi. Maykl bütün arzularını, hətta həyata dirənişinin həmin toxumların cücərməsiylə yenilənəcəyini düşünürdü. “Maykl toxumlara qulluq edir, səbrsizliklə torpağın bar verəcəyi günü gözləyirdi. O artıq aclıq hiss etmir, yeməyi nadir hallarda xatırlayırdı…. “Amma torpaq bar verəndə, – öz-üzünə deyirdi, – iştahım qayıdacaq, çünki dadlı olacaq”. (1; s.136). Məhz bu məqamda Mayk K. obrazının inadı, inamı, öz arzuları uğrunda hər
cür məhrumiyyətlərə dözə bilmək əzmkarlığı tam dolğunluğu ilə açılır. Mayklın mübarizliyi
silaha sarılmaqla, açıq etirazla müşayiət olunan mübarizlik deyil, bu, ilk baxışdan aciz və gücsüz olan bir insanın sarsılmaz iradəsinin, ruhunun, ümidinin yenilməzliyidir. Bunu anlamış
olan düşərgə tibb işçisi yazır: “Təkcə mən başa düşürəm ki, sən nə yüngül şərtlər daxilində
düşərgəyə yerləşdirilməli olan müti məhkum, nə də ağır şəraitdə saxlanmalı olan islahedilməz
cinayətkarsan. Sənə heç bir yarlıq yapışdırmaq olmaz, xoşbəxtlikdən, sənin ruhunu heç bir
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ehkam və ya tarix çirkləndirə bilməyib. Və bu ruh daş tabutun içində qollarını açmağa, təlxək maskasının arxasından danışmağa çalışır” (1; s.201).
Maraqldır ki, məhz bu məqama, yəni romanın bir növ “azadlıq və seçim haqqında pritça
olması” ilə bağlı məqama toxunan S.Ozick Mayklı Robinzon Kruzonun bir növ bənzəri kimi
dəyərləndirir. “O, Robinzon Kruzodur.O, öz həyatının ağasıdır” və Maykl, tədqiqatçıya görə,
“öz ana yurdunda, vətənində” “toxumlardan mözücə cücərtməklə məşğuldur” (kursiv bizimdir. – S.İ.) (11). Eynilə Kafkanın “Qəsr”ində olduğu kimi, “Maykl K.-nın həyatı və zəmanəsi”
romanında da torpaq sadəcə olaraq, torpaq olmaqdan çıxaraq, bir növ müstəqil və həlledici
substansiya rolununu oynamağa başlamışdır. Digər Nobel mükafatçısı CAR yazarı Nadin
Qordimerin “The Conservationist” romanında da torpağın simvolik mahiyyətini nəzərdən keçirən J.Lijcklama Nijeholt öz araşdırmasında hər iki Cənubi Afrikalının romanının müqayisəsi
əsasında ağdərili və qaradərili yerlinin torpağa münasibətinin fərqliliyini tam qabarıq şəkildə
ortaya çıxdığını vurğulayır. Əslində Maykl K.-nın arzusunda olduğu fermanın Kutzee yaradıcılığı üçün simvolikliyini onun digər romanında da izləmək olar. Belə ki, «Boyhood»
(1997) romanında analoji simvolikliyi təsbit edən Shadi Neimnehin də qeyd etdiyi kimi, hər
iki romanda müəllif fermanı CAR üçün bir lokal azadlıq məkanı, bərəkət və eyni zamanda dözümlülük, inadkarlıq və məmnunluq obyekti kimi nəzərdən keçirir. Tədqiqatçı həm də fermanın, torpaqla, təbiətlə bilavasitə təmasın insan şəxsiyyətini formalaşdıran münbit zəmin olduğunu da ortaya qoyur (15; s.115-121).
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С.Ю.Исмизаде
Большие мечты «маленького человека» в романе Дж.М.Кутзее
«Жизнь и время Михаэла К.»
(на основе литературных параллелей в романах Ф.Кафки и Дж.М.Кутзее)
Резюме
Роман «Жизнь и время Махаэла К.» лауреата Нобелевской премии Дж.М.Кутзее является
одним из удачных произведений с точки зрения изучения проблемы «маленького человека».
Роман не избежал влияния произведений С.Беккета и Ф.Кафки. В частности, проблема, поднятая в романах Ф.Кафки «Замок» и «Процесс», имеет определенное сходство с вышеназванным
произведением. Дж.М.Кутзее выдвигает на передний план место человека в мире, экзистенциальную привязанность его желаний и мечтаний, изображает его духовно-нравственный мир.
S.Y.Ismizada
Great Dreams of “Little Person”
in the Novel “Life and Times of Michael K.” by J.M.Coetzee
(on the Basis of Literary Parallels in the Novels by F.Kafka and J.M.Coetzee)
Summary
The novel “Life and Times of Michael K” by Nobel laureate J.M.Coetzee is one of the
successful works in terms of researching the problem of “little person”. Works by S.Beckett and
F.Kafka had a significant influence on the novel. Particularly, the problem raised in the novels “The
Castle” and “The Trial” by F.Kafka has certain similarities with the abovementioned work.
J.M.Coetzee brings to the fore the individual’s place in the world, existential affection of his wishes
and dreams, describes his spiritual and moral world.
Rəyçi: dos. A.A.İsmayılova
Redaksiyaya daxil olub: 16.04.2018
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(Bakı şəh., Ceyhunbəy Hacıbəyli, 71)

BƏDİİ DÜŞÜNCƏDƏ PARALEL DÜNYALAR KONSEPSİYASI
(Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsə yox...” romanı əsasında)
Açar sözlər: paralel dünyalar, müasir nəsr, kainatların çoxluğu ideyası, roman
Ключевые слова: параллельные миры, современная проза, идея множества вселенных, роман
Key words: parallel worlds, modern prose, multiverse idea, novel

1. Giriş
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, tanınmış yazıçı Kamal
Abdullanın ədəbi gerçəkliyin yeniləşməsinə xidmət göstərən zəngin nəsr yaradıcılığı zamanı
qabaqlayan mövzularla diqqət çəkməkdədir. Bu məhsuldar yaradıcılıq fəaliyyətinin bədii
problematikaya gətirdiyi yeniliklər çox vaxt diqqətdən kənar qalmış, unudulmuş mətləblərin
bədii-fəlsəfi dərkinə yönəldilir, bəzən də dünya ədəbiyyatında aparıcı istiqamət alan mövzulara fərqli məzmun, yüksək bədii-estetik keyfiyyətlər qazandırır. Bu qəbildən, müəllif “Unutmağa kimsə yox...” romanı ilə paralel dünyalar konsepsiyasını yeni düşüncə hüdudlarında ifadə
edərək bədii yaradıcılıq imkanlarını bir daha təsdiqləyir. “Paralel dünyaların mövcudluğuna,
onlar arasında əlaqənin fasiləsizliyinə israr etmək – roman hər ədası, gedişi ilə bu mövqeni
uğurlayır” (1, s.263).
2. Ədəbi-estetik düşüncədə paralel dünyaların təcəssümü
Kainatların çoxluğu və ya paralel dünyalar ideyası fəlsəfədə hələ antik dövrdə yaranmışdır. Qədim Ellada mütəfəkkirləri – Demokrit, Metrodor Xiosski, Epikürün atomizm materialist nəzəriyyəsi ilk dəfə olaraq fəlsəfədə kainatların çoxluğu ideyasını ortaya çıxarmışdır.
Atomizm nəzəriyyəsinin və materialist fəlsəfənin banilərindən olan Demokrit (e.ə. 460–370)
güman edirdi ki, boşluqda bizim dünya ilə eyni olan və yaxud ondan kəskin şəkildə fərqlənən
çoxlu sayda dünyalar mövcuddur. Müasir dövrdə isə kvant mexanikasının interpretasiyasına
istinad edən çağdaş fizika multikainat nəzəriyyəsinin izahı qismində kainatların çoxluğunu
güman edir: superstrun nəzəriyyəsinin tərəfdarlarının elmi təhlillərinə görə, paralel kainatların
sayı sonsuzluğa qədər ola bilər (2). Paralel dünyalar konsepsiyası daha çox bu iki istiqamətlə
əlaqələndirilsə də, əslində, bu ideyanın rüşeymləri hələ bundan çox-çox əvvəl mifologiyada
meydana çıxmışdır. Mif dünyasında təsvir olunan cənnət, cəhənnəm, Olimp, Valhall, Asqard
və s. kimi alternativ məkanlar real dünyamızdan fərqlənən kainatlara klassik misal ola bilər.
Əsası mifologiyada qoyulan kainatların çoxluğu ideyası yazılı ədəbiyyata çox-çox
sonralar sirayət etmişdir. Bizim dünyamızdan fərqlənən digər kainatların mövcudluğu bədii
təfəkkürə konsepsiya şəklində XVIII yüzillikdə gətirilmişdir. Buna misal olaraq, Volterin ən
çox oxunan və təkrar-təkrar nəşr olunan “Kandid və ya Optimizm” (1759) fəlsəfi povestini
göstərmək olar. Orada əyalətin ən böyük filosofu, metafizik, kosmoqonik biliklərə malik olan
orakul Panqlos deyir ki, “mümkün olan dünyaların ən yaxşısında baronun sahib olduğu qəsr
ən yaxşı qəsrlərdəndir” (3, s.151). Həmin dövrdən etibarən bir sıra bədii nümunələrdə çoxdünyalılıq ideyası yer alsa da, bu konsepsiya XX əsrədək nə fantastikada, nə də elmdə öz inkişafını tapa bilməmişdir.
Təqribən üstündən bir əsrdən çox keçəndən sonra tanınmış ingilis yazıçısı Herbert Corc
Uells (1866-1946) “Zaman maşını” (1895) adlı ilk fantastik romanında (4, s.15-106) hələ
A.Eynşteyndən 10 il qabaq real dünyamızın ölçüləri haqqında dəqiq elmi fərziyyələr irəli sürmüş, onun 1906-cı ildə dərc etdirdiyi “Divarda qapı” hekayəsi (5, s.318-335) isə paralel dünyaların mövcudluğu problemini bədii təfəkkür müstəvisinə gətirmişdir. Bu hekayənin ədəbi
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düşüncəyə gətirdiyi yeniliklər paralel dünyalar haqqında kvant nəzəriyyəsinin banisi Hyu
Everettin bundan yarım əsr sonra çoxkainatlılıq probleminin elmi tədqiqatlarına həsr etdiyi
“Kvant mexanikasının nisbilik vəziyyəti vasitəsilə ifadəsi” adlı doktorluq dissertasiyası qədər
inqilabi idi (6). 1923-cü ildə “Tanrılara bənzər insanlar” romanı (7, s.177-399) ilə yenidən
paralel dünyalar ideyasına qayıdan H.Uellsin bu əsəri ədəbi mühitə təsirsiz ötüşmür, mövzu
ilə bağlı bir sıra bədii örnəklər qələmə alınır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, ədəbi-estetik
düşüncədə çoxkainatlılıq problemi yalnız XX yüzilliyin 40-cı illərində, analoji ideyaların
fizikada intensiv şəkildə araşdırıldığı vaxt inkişaf etməyə başlamışdır.
1941-ci ildə Spreq de Kamp və Fletçer Pretin “Diplomlu sehrbaz” silsiləsindən dərc
etdirdikləri ilk romanda təsvir edilən hadisələr, qəhrəmanların sərgüzəştləri çoxkainatlılıq ideyasına, kvant fizikasının kəşf etdiyi yeni elmi nəzəriyyələrə əsaslanır. Xorxe Luis Borxesin
1944-cü ildə dərc etdirdiyi “Uydurulmuş əhvalatlar” kitabında yer alan “Ayrılan cığırlar bağı”
hekayəsində isə məşhur amerikalı alim Hyu Everett tərəfindən xeyli sonra inkişaf etdirilən zamanın şaxələnməsi ideyası bütün aydınlığı ilə bədii ifadəsini tapır (8, s.148–158). Hekayədə
göstərilir ki, “astronomiya və astrologiyanın bilicisi, kanonik kitabların yorulmaz şərhçisi, gözəl şahmat oynayan, məşhur şair, xəttat olan Syuy Pen dolanbaclar kitabını yaratmaq üçün hər
şeyini atdı... hətta özünün bütün biliklərindən əl çəkdi, on üç il İşıqlı Tənhalıq Pavilyonunda
qapandı” (8, s.154). “Onu heç bir problem bitib-tükənməz zamanın problemi kimi məşğul eləmirdi” (8, s.157). Özündən sonra varislərinə “Ayrı-ayrı (amma bütün yox) gələcək vaxtlara
ayrılan cığırlar bağını qoyuram” [8, s.155] yazısını buraxan Syuy Penin “cürbəcür qeydlərin
anlaşılmaz yığını” olan kitabında “çoxalıb-şaxələnən müxtəlif gələcək zamanlar” yaradılır.
Amerikalı fantast yazıçısı Frederik Braun (1906–1972) 1948-ci ildə qələmə aldığı “Bu
nə divanə dünyadır” povestində paralel kainatlar arasında obyektlərin yerdəyişməsinə imkan
verən qurğunun (Barton potensiometri) təsvirini verir. Fantastikada yeni istiqamətin pionerlərindən olan Con Biksbi isə “Birtərəfli hərəkət küçəsi” (1954) hekayəsində göstərir ki, kainatlar arasında ancaq bir istiqamətdə hərəkət etmək mümkündür – əgər siz öz dünyanızdan paralel dünyaya keçsəniz, bir daha geriyə qayıda bilməyəcəksiniz (9).
Bədii-estetik düşüncədə paralel kainatların təsviri ya bizim dünyamız və öz aralarında
əlaqəsi olmayan, ya da bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən dünyalar kimi bədii tədqiq obyekti
olur. İkinci halda, yəni kainatlar arasında qarşılıqlı əlaqə mövcud olduqda bir aləmdən digərinə keçmək mümkün olur. Bəzən belə “keçidlər” paralel dünya məxluqları arasında amansız
mübarizəyə gətirib çıxarır. Məsələn, Britaniya Elmi Fantastika Cəmiyyətinin (BSFA) vitseprezidenti, tanınmış fantast yazıçısı Stiven Baksterin (1957) “Zamanın o biri tərəfində” adlı
romanında Yer kürəsini əsarət altına alan Kvaks məxluquna qarşı Yer əhalisinin gərgin səhnələrlə müşayiət olunan mübarizəsi təsvir olunur. Bu amansız döyüşdə Yer əhalisi təslim olmur,
özlərini “Viqnerin dostları” adlandıran bir qrup sui-qəsdçi Kvaksın köləliyindən qurtulmaq
üçün gizlincə kosmik gəmi düzəldərək keçmişə səyahət edirlər (10, s.285-542).
1957-ci ildə Amerika fantastı Filip Dikin (1928-1982) dərc etdirdiyi “Səmada gözlər”
romanında da hadisələr paralel dünyalarda cərəyan edir. Yazıçının 1962-ci ildə işıq üzü görən
“Hündür qəsrdəki adam” romanı (11) alternativ tarix janrında yazılan ilk bədii örnək olsa da,
roman paralel dünyalar mövzusunda yazılmış maraqlı əsər kimi də səciyyələndirilir. İlin ən
yaxşı romanı (1963) kimi yüksək mükafata (Hugo Award) layiq görülən “Hündür qəsrdəki
adam” romanı fantastikanın bu sahəsinə olan marağı böyük dərəcədə artırmış və ötən əsrin
60-70-ci illəri çoxdünyalıq ideyasının ən müxtəlif variantlarının intensiv şəkildə işlənmə
mərhələsi kimi tarixə düşmüşdür. Məhz təsadüfi deyil ki, həmin dövrün fantast yazıçılarının,
demək olar ki, hamısı bizim dünyanın ən müxtəlif variantlarından, paralel və şaxələnən
dünyaların mövcudluğundan, alternativ dünyalarda yaşamağın mümkünlüyündən, müxtəlif
zaman səyahətlərindən bu və ya digər dərəcədə bəhs etmişlər.
Əsrin sonlarına doğru çoxdünyalıq mövzusunda yazılan bədii örnəklərin bir qismi kvant
fizikasının izahına yönələn yeni istiqamət alır (məsələn, Robert Vilsonun “Şredinger pişiyi”
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(1988) trilogiyası). Ədəbi planda multikainat nəzəriyyəsinin müxtəlif elmi xarakteristikalarını
açmağa istiqamətlənən bu bədii nümunələr çoxdünyalıq haqqında yazılmış fantastik əsərlərdən fərqli olaraq, keyfiyyətcə yeni təcrübəni təsvir edən, müasir kvant fizikasının elmi eksperimentlərinin orijinal izahını verən bədii örnəklər kimi dəyərlidir. Çağdaş dövrdə bu qəbildən
olan əsərlərin sayı artmağa başlasa da, kainatların çoxluğu konsepsiyası daha çox fentezidə
özünün inkişaf mərhələsinə yüksələrək ən müxtəlif ideallar kontekstində incələnir.
3. Multikainat konsepsiyası yeni baxış bucağı altında
Geniş erudisiyaya, ensiklopedik biliyə malik olan yazıçı Kamal Abdulla elmin əldə etdiyi nailiyyətləri diqqətdən kənarda qoymur, bu yenilikləri mövzu obyekti kimi seçərək oxucularla sevə-sevə paylaşır. Bu baxımdan, yazıçının kosmoqonik-mistik dünyagörüşü ilə qələmə
aldığı “Unutmağa kimsə yox...” romanı yüksək bədii-estetik keyfiyyətləri ilə yanaşı, ədəbi
fikrə yeni mövzu gətirmək baxımından da dəyərlidir.
Biz təkcə bu dünyada yaşayırıq, yoxsa sonsuz sayda başqa dünyalarda da mövcuduq?
Bu sual ədibin zehnini uzun müddət dərindən məşğul etmiş, paralel dünyalar ideyası “Adaşlar” hekayəsində (12, 68-84) bədii təcəssümünü tapmışdır. Burada start götürən və nisbətən
genişlənən paralel dünyalar konsepsiyası sonradan “Unutmağa kimsə yox...” romanında tamamilə başqa baxış bucağı altında bədii nəsrin predmetinə çevrilmişdir.
Məsələnin bu cəhətinə diqqət yönəldən tənqidçilər “Romanın bədii toxumasında paralel
dünyalar konsepsiyası əsas yer tutur” (13, s.3) qənaətini yekdilliklə bölüşürlər. Romanın bu
mühüm aspektini əsərin başlıca keyfiyyəti kimi vurğulayan Rəhim Əliyev təsvir edilən olayları paralel hadisələrin beş müxtəlif qatı kimi səciyyələndirərək qeyd edir ki, “Romandakı bu
beş qatın hamısı vahid bir bədii konsepsiyanın çözümünə xidmət edir” (13, s.3).
Yazıçının romanlarını ayrı-ayrılıqda və bir-biri ilə çoxsaylı qatlarla birləşdiyini vurğulayan tənqidçi Elnarə Tofiqqızı isə “Unutmağa kimsə yox…” romanında bu qatların daha çox
olduğunu bildirərək onlarından yalnız “daha aydın görünənləri qeyd etməklə kifayətlənir”
(14). Belə çoxqatlı romanı hazırlıqlı oxucu üçün zəngin bədii nümunə kimi dəyərləndirən tənqidçi qeyd edir ki, “əsərin quruluşu kütləviliyə də geniş şərait yaradır: axıcı üslub, çevik forma bu irihəcmli əsəri çox oxunaqlı edir” (14).
Həyat materialını geniş epiklik, ədəbi-fəlsəfi axtarışlarla bədiiləşdirən “Unutmağa kimsə yox...” romanında üç əsas təməl anlayış – paralel dünyalar, möhtəşəm Ahəng, “hadisələrin
üfüqü” əsər boyu canlandırılır. Bu təməl prinsiplərinin real və inandırıcı boyalarla təsviri üçün
hadisələrin episentri kimi ucqar dağ kəndi seçilir, bu sakral məkandan ayrı-ayrı zamanlara,
məkanlara lağımlar açılır.
Paralel dünyalar ideyası əvvəlcə əsərin qəhrəmanları tərəfindən ortaya atılaraq roman
boyu inkişaf etdirilir. F.Q. ilə Bəhram kişi arasında bu mövzuda geniş fikir mübadiləsi aparılır, “...bu cür söhbətləri onlar tez-tez edirdilər. Hər biri öz duyğularını, düşüncələrini çərçivələmədən o birisi ilə bölüşməkdən daxili bir zövq alırdı” (15, s.326). Düşüncələrdəki bu
“çərçivəsizlik” qəhrəmanların paralel dünyalar haqqındakı təsəvvürlərində də əks olunur.
Bəhram kişi sonsuz sayda dünyalardakı həyatı bu cür başa düşür:
“Bax, bəlkə də bir an sonra biz burada yox, bax... o ulduzda peyda olacağıq?! Mən belə
düşünürəm. Bir an orada olub, sonra o ulduzu da tərk edəcəyik?! Sonra bir başqası, bir
başqası... Qəlbimiz gəzir kainatı, qəlbimiz...” (15, s.323).
F.Q.-yə görə isə paralel dünyalardakı həyat bir-birindən kiçik, yaxud böyük fərqlə
ayrılır. O, fikirlərini həmsöhbətinə belə izah edir:
“Məncə, Bəhram dayı... bax, bu stəkanı görürsən?.. O biri dünyaların hansısa birində bu
stolun (mizin) üstündə bu stəkan yoxdur. Vəssalam. Beləcə sonsuza qədər. Kiçik, yaxud
böyük fərqlərlə... birində stəkan var, o birində yoxdur. Başqa birisində iki yox, üç stəkan var”
(15, s.324-325).
Paralel dünyalar barəsində təkcə baş qəhrəmanlar deyil, digər personajlar da söz açırlar.
“F.Q. Patriarxla həyatının ən parlaq söhbətini” edəndə Patriarx qəfildən ondan soruşur:
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“– Paralel dünyalara inanırsan?
F.Q., elə bil, ömrü boyu həsrətlə bu sualı gözləmişdi:
– İnanıram! – Bir saniyə belə düşünmədən qətiyyətlə cavab verdi. “Var, var bu dünyalar. Uff. Ürəyimdən, elə bil, tikən çıxartdı” (15, s.277).
Patriarx F.Q.-yə mədrəsədə təhsil aldığı vaxt “ağsaçlı, qırmızısaqqal, gözləri içində od
püskürən müəllimləri” Molla Güləlinin şagirdlərə bir cəza kimi əzbərlətdiyi “tarixdən əvvəlki
dövr”ə aid olan qəribə rəvayəti danışandan sonra deyir:
“Əgər paralel dünyalara, həqiqətən, inanırsansa... o zaman Molla Güləli danışan
rəvayətin bir başqa dünyada, paralel dünyada baş verdiyinə də inanmalısan” (15, s.308).
X.L.Borxesin “Ayrılan cığırlar bağı” hekayəsində isə paralellik çoxalıb-şaxələnən müxtəlif zamanlar formasında yaradılır. Dünyanın “təhrif olunmamış obrazı” kimi təqdim edilən
bu konsepsiya oxucunu vahid, mütləq vaxta deyil, “vaxt sıralarının saysız-hesabsız olduğuna,
ayrılan, birləşən, paralel vaxtların artan, başgicəlləndirici toruna” inandırır. Hekayənin əsas
personajlardan olan Alber əsərin qəhrəmanına bu haqda belə deyir: “Yaxınlaşan, şaxələnən,
kəsişən, yaxud əsrlərlə heç təmasda olmayan vaxt axarı özündə bütün mümkün olan imkanları
ehtiva eləyir. O vaxtların çoxunda biz yoxuq; hansındasa siz varsınız, mənsə yox; digərində
mən varam, amma siz yoxsunuz; başqalarında hər ikimiz varıq” (8, s.157-158).
4. “Unutmağa kimsə yox...” romanında paralelliklər multikainat konsepsiyasının
tərkib hissəsi kimi
Fəlsəfənin, o cümlədən fizikanın ilkin konsepsiyalarında kainat maddə və şüura, daha
sonra isə materiya və enerjiyə bölünürdü və bu iki element bir-birindən asılı olmayan, tamamilə ayrı iki “əsas” hesab edilirdi. Bununla əlaqədar olaraq insanın dünya haqqında ilkin
təsəvvürləri dualizm çərçivəsində formalaşmış, sonradan bu konsepsiya Rene Dekart, İmmanuel Kant və başqa mütəfəkkirlər tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Eyni zamanda bu iki “qütb”
arasında mövcud əlaqənin müəyyən edilməsi bütün dövrlərin alim və filosoflarının düşüncəsini dərindən məşğul etmişdir. Maddi varlığın şüura təsiri ilə haradasa razılaşmaq olurdu. Şüurun fiziki dəyişikliyə səbəbini araşdırmaq isə çox müşkül məsələ idi. Bu “müşkül”ü yaradan
səbəb isə məhz problemin qoyuluşunda – dünyanın ikiqütblü izahında idi.
Albert Eynşteynin (1879–1955) dünyanın yeni izahını verən elmi nəzəriyyələri gerçəkliyin, reallığın təbiəti haqqında əvvəlki təsəvvürləri alt-üst etdi, problemlə bağlı əsrlər boyu davam edən mövqe müxtəlifliyini, bir-birinə zidd mülahizələri yeni məcraya yönəltdi. Elmdə
“Kopernikin çevrilişi” kimi dəyərləndirilən bu inqilabi ideyalar İ.Nyutonun “klassik” fizika
modelinə zidd olaraq materiya (maddə) və enerjinin (şüur) bir-biri ilə sıx bağlı, ayrılmaz olduğunu sübut etdi. Başqa sözlə desək, “Quran”da nazil olan “Dünya həyatı aldanışdan (yalandan) başqa bir şey deyildir” (16) ayəsini A.Eynşteyn “Gerçəklik yalnız bir illüziyadır, amma
bitib-tükənmək bilməyən bir illüziya” (17), – sözləri ilə təsdiqlədi. Bu ideyalar sonralar kvant
mexanikasının yaradıcıları, Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatları – Albert Eynşteyn (1879–
1955), Nils Bor (1885–1962), Verner Heyzenberq (1901–1976), Pol Dirak (1902–1984),
Ervin Şryödinqer (1887–1961), Volfqanq Paulu (1900–1958) tərəfindən inkişaf etdirilərək
özünün elmi izahını daha da dərinləşdirdi. Məlum oldu ki, dini kitablarda bildirildiyi kimi, bütün yaradılmışların hamısı artıq yaradılıb və hər bir hadisənin kvant sahəsində istənilən qədər
variantı ola bilir. Reallıq isə sadəcə müşahidəçinin nəyə diqqət yönəltməsi (baxmaq, fikirləşmək və s.) ilə gerçəkləşir.
Bu elmi biliklərə dərindən bələd olan Kamal Abdullanın ədəbi-elmi dünyagörüşü
“Unutmağa kimsə yox...” romanında bütün qatları ilə üzə çıxır. Burada yazıçı təxəyyülündən
qidalanan məqamlar gerçəkliyin yeni düşüncə hüdudlarında ifadəsi olsa da, qabaqcıl elmi
nəzəriyyələrə əsaslanır. Məhz ona görə də əsərin qəhrəmanı (Bəhram) deyir: “Ağlına nə
gəlirsə, ola bilər. Bax, yağış gəldimi ağlına, yağa bilər” (15, s.88).
Əsərdə Bəhram kişinin dilindən diqqətə çatdırılan bu fikirlər dərin elmi-fəlsəfi baxış
sərgiləməklə yanaşı, oxucunu gerçəkliyin açılmamış yeni qatları ilə tanış edir. İntellektual
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səviyyənin yüksəlməsinə istiqamətlənən bu amil güclü müasirlik duyğusu yaradır. Romanda
hər bir epizodun müxtəlif variantlarda təcəssümü isə bədii nəsrin predmetində paralel
dünyalar konsepsiyasının yerini möhkəmlədir:
“...Əvvəlcə bu gələnlər F.Q.-nin arxasınca gedib evə girdilər. Afaq incikliyini birtəhər
ört-basdır edib gizlətdi, şux bir baxışla orda-burdakı səliqəsizliyə nəzər salıb, “aydındı”, əlindəki torba paketləri... aparıb yaşılkərpic sobanın yanında yerə qoydu. Ayaz da əlindəki çantanı ora buraxdı. Sonra evdən “evin içində nə var?!” həyətə çıxdılar. Qarağacın altına çox incə,
çox nazik xalıyabənzər bir kölgə düşmüşdü. Günəşin batan vaxtı idi, Vəng dağının arxasına
keçən vaxtı. Ürəyə qəmli bir axşamın nisgili çökürdü.
...Heç evə girmədilər. Əllərindəkiləri (qırmızı paketləri və balaca çamadanı) artırmaya
buraxıb “buralar nə gözəlmiş, ay Allah...” Afaq Qarağacın altına tələsdi”. Zehnindəki, əynindəki şəhər ab-havasını başındakı yüngül zərif yaylıq kimi göyə uçurdu” (15, s.459–460).
“...Səssiz-səmirsiz evə keçdilər. Ayaz üz-gözünü turşudub əlindəki əşyaları... əyilib
yaşılkərpic sobanın bir tərəfinə yığdı, belini dikəldib dərindən nəfəs aldı...” (15, s. 462).
Ədəbi-estetik düşüncədə hər bir epizodun müxtəlif variantlarda təqdimi bədii təsvir üsulu kimi yeni vasitə deyildir. Bu kimi epizodlara ilk dəfə X.L.Borxesin “Ayrılan cığırlar bağı”
hekayəsində rast gəlinir. Hekayədə Syuy Penin yazdığı romanın hissələri barəsində bildirilir
ki, “həmin variantların birində döyüşçülər bomboş təpələrlə döyüşə gedirlər. Uçqun qorxusu
altında, gecənin zülməti içində həyatın qiyməti yoxdur, onlar özləri barədə fikirləşirlər, asan
qələbə qazanırlar. İkincisində isə elə həmin döyüşçülər bayramın qızğın çağında saraydan keçirlər; döyüş alovları onlara bayramın davamı kimi gəlir, döyüşçülər yenidən qələbə çalırlar”
(8, s. 156).
Hər iki əsərdə yer alan bu kimi epizodlar şaxələnərək çoxalan zaman axınlarının mümkün olan bütün variantlarını özündə ehtiva edir. “Ayrılan cığırlar bağı” hekayəsində irəli sürülən “vaxt daim şaxələnib gələcəyin saysız-hesabsız variantlarına aparır” ideyası “Unutmağa
kimsə yox...” romanında mükəmməl konsepsiya kimi işlənərək güclü harmoniya yaradır, əsərdə bütün dolğunluğu ilə hifz edilən müasirlik prinsipini ön sıralara çıxarır. Eyni zamanda hadisələrin müxtəlif variantlarda təqdimi oxucuları istər-istəməz bir sual qarşısında qoyur: “bəs,
əslində, hadisə necə baş vermişdir?”
Bu sualı həm müəllifin əsərdə ortaya qoyduğu paralel dünyalar konsepsiyası, həm də
postmodernist estetikanın prinsipləri çərçivəsində izah etmək olar. Adətən, ənənəvi romanların süjet xətti, klassik təriflərdə irəli sürüldüyü kimi, “əvvəli, ortası və sonu olan” bədii anlayış şəklində təzahür edir. Postmodernist əsərin süjet xətti isə daha çox xaotik xüsusiyyətləri
ilə diqqət çəkir. Bu cəhətdən, “Unutmağa kimsə yox...” romanı postmodern dünyagörüşünün
prinsiplərini özündə ehtiva edən əsər kimi müxtəlif süjetlərin xaos prinsipi əsasında qurulan
qarışığından ibarətdir. Əsərdə eyni epizodların müxtəlif variantlarda təsviri isə postmodernist
estetikanın əsas xüsusiyyətlərindən olan modelləşdirilmiş süjet elementlərinin ifadəsidir ki,
yazıçı bununla gerçəkliklərin kölgədə qalan tərəflərini aşkara çıxarmağa cəhd göstərir, eyni
zamanda bütün bunları orijinal vasitə və imkanlar daxilində mənalandırmağa çalışır. Məsələn,
romanda xatırladılan hər bir hadisə sonrakı bölümlərdə daha geniş şəkildə, təfsilatı ilə canlandırılır. Hadisələrin yaddaşda bu cür açılışı, süjetin şaxələnməsi janrın daşlaşmış qəliblərini dağıtmaqla yanaşı, paralelliyi qüvvətləndirir. Həmçinin kitabdakı bölmə adlarının geniş şəkildə
izahını da çoxdünyalıq konsepsiyasını anlamağa yardım edən məqamlar kimi dəyərləndirmək
olar. Mövzu üzərində yazıçı baxışını dərinləşdirən bu kimi məqamlar mətnin idraki imkanlarını yüksəldərək mahiyyətlər dünyasına yol açır.
Romanda süjetdaxili paralelliklər də əhəmiyyətli yer tutur. Burada ədibin trilogiyasını
təşkil edən əvvəlki romanlarla bir sıra paralelliklər mövcuddur: “Mirzə Pirqulunun ahıl vaxtlarında alışdığı, məqam-məqam, rəng-rəng özünün qurduğu sevimli” (15, s.208) yuxusunda
təsvir edilən Sehrbazlar dərəsi müəllifin “Sehrbazlar dərəsi” romanında (18) başdan-başa yaşıllığa bürünən, ilıq bahar havası ilə adamı bihuş edən güllü-çiçəkli məkanla eynidir. “Unut121
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mağa kimsə yox...” romanında Sehrbazlar dərəsi dünya içində dünyanın təsvirini verərək,
müəllifin paralel dünyalar konsepsiyasının tərkib hissəsi kimi yerinə düşür. Eyni zamanda romanda təqdim olunan Mirzə Pirqulu “Sehrbazlar dərəsi”ndəki Hacı Mir Həsən ağa Səyyah,
mağaranın ağzında içindən işıq saçan daş isə “Yarımçıq əlyazma” romanındakı (19) Nur daşıdır və s. “Unutmağa kimsə yox...” romanında süjetdaxili paralelliklər, həmçinin müəllifin
əvvəlki romanları arasındakı bu və ya digər paralelliklər əsərin təməl prinsipi olan çoxdünyalıq konsepsiyasının tərkib hissəsi kimi, mövzunun qayəsinin açılmasına yardım edən mükəmməl bədii sistem yaradır.
5. Nəticə
Bədii yaradıcılıq fəaliyyətində hər zaman ənənəvi mövzular dairəsindən çıxmağa ciddi
səy göstərən Kamal Abdulla dövrün bədii problematikaya gətirdiyi dəyişiklikləri həssaslıqla
duyur, zamanı qabaqlayan mövzulara müraciət edir. Bu cəhətdən ədibin nəsr yaradıcılığı Qərb
ədəbiyyatında aparıcı istiqamət alan paralel dünyalar ideyasını bədii problematikaya gətirərək
milli ədəbi gerçəkliyin yeniləşməsində mühüm rol oynamışdır. Yazıçının “Unutmağa kimsə
yox...” romanında bu konsepsiya dünya ədəbiyyatındakı oxşar mövzulu əsərlərdən fərqli olaraq özündə daha dərin mətləbləri ehtiva edir, estetik mövqeyi, hadisə və xarakterlərin bədiipsixoloji təhlili baxımından seçilir.
Zamanın tələbi ilə səsləşən bu bədii fakt nümunəsinin ana xəttini təşkil edən paralel
dünyalar konsepsiyası mövzu planı kimi daha dərindən düşünülmüş, yazıçının bu istiqamətdə
sərgilədiyi fərqli mövqe, ədəbi-fəlsəfi axtarışlar çoxlu sayda yeni bədii sistemlər yaratmışdır.
Burada mövcud olan çoxsaylı paralelliklər çoxdünyalıq konsepsiyasının tərkib hissəsi kimi,
mövzunun qayəsinin açılmasına yardım edən mükəmməl bədii sistem yaradır.
“Unutmağa kimsə yox...” romanının aşıladığı yeni təfəkkürün əsasında insan ilə təbiət
arasında qırılmaz əlaqələrin vəhdətinin dərki durur. Bu bütövlük çərçivəsində insan təbiəti,
bütünlükdə yaradılışı, kainatı öz “mən”inin ayrılmaz hissəsi kimi görür. Romanın mahiyyətlər
dünyası öz təsdiqini məhz bu konteksdə tapır.
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С.З.Караев
Концепция параллельных миров в художественном мышлении
(На основе романа Кямала Абдуллы «И некого забывать…»)
Резюме
В статье говорится о том, что в мифологии идея множественности вселенных впервые
появилась в письменной литературе в XVIII веке. В первой половине прошлого столетия, после
интенсивных исследований в области физики по поводу теории множественности вселенных,
эта тема получила широкое распространение в художественной литературе.
В статье отмечается, что в романе Кямала Абдуллы «И некого забывать…» концепция параллельных миров в качестве тематического плана была глубоко продумана. Многочисленные
параллели в произведении в качестве составной части концепции множественности вселенных
создают совершенную художественную систему, помогающую раскрыть сущность темы. В
основе нового мышления, воспитываемого романом, лежит осознание неразрывного единства,
целостности между человеком и вселенной.
S.Z.Garayev
Conception of the parallel worlds in literary thoughts
(Based on the Kamal Abdulla’s “Nobody to forget…” novel)
Summary
It is announced in the article that the multiverse idea have been come to the written literature in
the first time in the XVIII century. The first half of the previous century, multiverse theory has been
researched in the quant physics sphere and then this topic has passed to the literature.
It is mentioned in the article that in Kamal Abdulla's "Nobody to forget…" novel conception of
the parallel worlds was deeply analyzed. Many parallels in the article create a perfect literary system
as a part of multiverse conception to explain the article. The main point is that in the novel author
wants to explain the sense of unity between person and universe.
Rəyçi: filol.e.d. M.Hüseynov
Redaksiyaya daxil olub: 30.03.2018
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C.M.KUTZEENİN ALLEQORİK ÜSLUBLU
“BARBARLARI GÖZLƏYƏRKƏN” ROMANINDA
İNSAN ƏZABININ UNİVERSAL TƏSVİRİ
Açar sözlər: C.M.Kutzee, anonim imperiya, barbarlar, işgəncə, günahsız insanlar, sülh hakimi, polkovnik
Col,barbar qız
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судья, полковник Джол, варварская девушка
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Keçən əsrin 80-ci illərində əsərləri ilə nəinki yaşadığı məkanda, hətta beynəlxalq ədəbi
aləmdə diqqət çəkən, naşirlərin çap üçün romanlarına müraciət etdiyi, tənqidçilərin daha
maraqlı qeyri-adi fikir obyekti tapdığı Kutzee öz daxili “Mən”inin istəyini, göstərişini hər
şeydən öndə tutan bir qələm sahibidir. Kutzeenin yaradıcılığında yer alan əsas problemlərin
arasında sivil və barbarlar, qara və təcridolunmuşlar(ağdərililər), şəxsiyyət böhranı, zalımların
məzlumları əzməsi, fiziki və mənəvi zorakılığın təsiri altında insan şəxsiyyətinin deqredasiyası, valideynlərin öz övladlarını vəhşilikdən, zorakılıqdan qoruyacaq gücə malik olmaması
kimi gerçək dünyanın təsvirinin şahidi oluruq. Əsərləri ilə insanları sanki Cənubi Afrika həqiqətlərini duymağa səsləyən yazıçının qəhrəmanları günahsızdır və o öz sənətkarlığını həmin
günahsızların müdafiəsinə yönəldir. 1948-1990-cı illərdə ayrı-seçkiliyin, repressiyaların, bərabərsizliklərin, işgəncələrin və Cənubi Afrikada ardıcıl aparteid hökumətlərinin müəyyən xüsusiyyətlərini öz yaradıcılığında əks etdirən C.M.Kutzee həm yerli, həm də beynəlxalq aləmdə
ən məhşur ağdərili Cənubi Afrikalı müəllifdir. Ədalətsizliyə heç bir halda dözümü olmayan
C.M.Kutzeenin 1980-ci ildə işıq üzü görən “Barbarları gözləyərkən” (“Waiting for the Barbarians”) romanının baş qəhrəmanı sülh hakimi kimi müqavimətsizliyi ilə zülmkarlara qalib gələn real obrazlar yaradır. Devid Atvellin fikrincə, bu roman“Kutzee yaradıcılığının inkişafının
təməl əsəridir”. (2, s.70) Əsər qeyri-dəqiq tarixi zamanda və naməlum coğrafi ərazidə mövcud
olan anonim imperiyadan bəhs edir. Kutzeenin sözlərilə desək, “Barbarları gözləyərkən” romanı “işgəncə kamerasının vicdanlı bir insanın həyatına təsiri” (7) ilə bağlı romandır. Kutzeenin özünün qeyd etdiyi kimi, vicdan sahibi imperiyanın qəddar məmurları tərəfindən işgəncəyə məruz qalan köhnə hakimdir. Hadisələr imperiyaya xidmət edən məsul bir məmur kimi təqaüdə çıxana qədər bu sakit sərhəd şəhərində yaşayıb, tezliklə asudəliyə çıxmaq arzusunda
olan, adı açıqlanmayan sülh hakiminin dili ilə rəvayət olunur. İmperiyanın sərhədlərindən kənarda yaşayan barbarlar sərhəd qəsəbələrini yalnız ticarət və ya tibb üçün ziyarət edən köçərilərdir. Sülh tərəfdarı hakim imperiya ilə barbarlar arasında olan maneəni qıraraq,işgəncə və
zülmə son vermək istəyir. Hakim özünə ancaq sakit həyat arzulasa da, imperiya sərhədləri
çərçivəsində bu arzu reallaşmır. Şəhərdə dolaşan şayələrə görə, barbar qəbilələri birləşərək
paytaxta hücum etməyə hazırlaşırlar. O, barbarlar haqqında çoxlu sayda şayələr eşitsə də,
gözü ilə görmədiyi heç bir şeyə inanmır. Xaricdən işğal qorxusu hərbi hücumlara səbəb olur.
Belə ki, İmperiya sərhədləri görünməyən barbarların ehtimal olunan hücumlarından qorunmaq və saxlanan məhkumları sorğulamaq üçün Vətəndaş mühafizəsinin Üçüncü bölməsinin
rəsmilərindən olan polkovnik Coll və Mendal kimi amansız məmurları sərhəd ərazisinə göndərir. Vicdan sahibinin dili ilə desək, “mən imperiyanın firavan zamanlarda özünə söylədiyi
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yalan, polkovnik isə sərt küləklər əsəndə deyilən həqiqətdir. Coll və mən imperiyanın iki fərqli üzüyük” (1, s.588). Polkovnik Collun gözündən çıxartmadığı qara eynəyi onun real şəxsiyyətini və imperiyanın niyyətlərini təmsil edən çoxfunksiyalı simvoldur. Eynəyin qaranlığı
onun içinin, niyyətinin pisliyini təmsil edir. İnsanlar onun gözlərini görməyə qadir deyil və bu
şəkildə onun insanlığını tanıya bilməzlər. “İmperiya təəbələrindən bir-birini sevməyi yox, hər
kəsin öz vəzifəsini yerinə yetirməyi tələb edir” (1, s.426). Hadisələrin gerçək xarakterini anlayan sülh hakimi barbarların üsuli-idarəsini dağıdaraq, onları asılı xalqa çevirmək niyyətində
olan imperiyanın əleyhinə olduğunu qət edir və imperiyaya müxalifliyini elan etməyə başlayır. Hakim imperiyanın məsul bir üzvü olsa da, roman boyunca iddia edilən barbarların maddi
varlığını və potensial təhlükəsini polkovnik Coll və onun əsgərlərinə inkar etməyə davam
edir. Həyatlarında bir dəfə də barbar görməyən Coll nəzarətdə saxladığı qurbanların sayından
məmnun qalmır və görünməz barbarları tapmaq üçün hərbi ekspedisiya təşkil etməyə qərar
verir. Hakim şəhərin ucqar ərazilərdə savaş təcrübəsi olmayan polkovnikə səyahətə getməməyi məsləhət görür və onu mümkün təhlükələr barədə məlumatlandırır. Coll hakimin xəbərdarlıqlarına məhəl qoymur və imperiyanın birliyinə qarşı ciddi təhlükə yaradacaq, yaxşı təşkil
olunmuş barbar ordusunu tapmaq üçün hərbi ekspedisiyaya getməkdə israr edir. Üç gün sonra
isə Collun barbar zənn etdiyi bir qrup günahsız məhbus sorğulama məqsədilə sərhədə göndərilir. Hakim əlləri torlu balıqçıları barbar adı ilə şəhərə göndərən polkovnik Colla hiddətlənir.
Hamıdan qorxan balıqçılar,hakimin dili ilə desək - “çay adamları” bu torpaqlara köçərilərdən
də əvvəl gəlmiş və burada balıq tutmaqla,ovçuluqla məşğul olurlar. Polkovnik Coll həqiqətin
yalnız barbarlarla birlikdə gələcəyini düşünür. Onun üçün həqiqəti öyrənməyin yeganə yolu
isə işgəncədir. “Çay adamları” işgəncəyə məruz qalır daha sonra isə sərbəst buraxılırlar. Yerli
sakinlərə qarşı xoşniyyətli və xeyirxah olmasına baxmayaraq, hakim ziddiyyətlərlə doludur.
Belə ki, hakim imperiyanın birliyinə qarşı hər hansı bir təhlükə yaratmayan məhbusların “çay
adamları” olduğunu bildiyi halda, onların kazarmadakı məişət şəraitlərinə laqeyd yanaşır.
Hətta polkovnik Coll günahsızları sorğulayarkən belə hakim şiddətli səsləri eşitməmək üçün
pəncərələri bağlayaraq öz otağında oturmağı üstün tutur. Məhbuslara göstərdiyi sədaqətə baxmayaraq, hakimin ambivalent davranışı və mürəkkəb hissləri ona yeni imperiyanın zülmlərini
passiv şəkildə qəbul etməyə məcbur edir. C.M.Kutzeenin qəhrəmanlarının yeganə silahı olan
susqunluq sülh hakimi üçün də xarakterikdir. O da bütün baş verən dəyişikliklərin qarşısında
susmağı seçir və Coll ilə Mendallın hədsiz qəddar işgəncələrinə müdaxilə etmir. Hakimin əsas
əyləncəsi şəhərdən iki mil cənubda yerləşən xarabalıqdakı qum təpələrini qazmaqdır.Bu şəhərin tarixi onu o qədər maraqlandırırdı ki, xarabalıqlar arasında tapılan üstü qumla örtülmüş
taxta lövhəcikləri toplayır. Düşünür ki, taxta parçaların üzərindəki simvolik yazıları oxumaqla
qəsəbənin sirli tarixi və uzun illər əvvəl burada yaşayan köçəri tayfalar haqqında məlumat
əldə edə bilər. Devid Atvelin fikrincə,hakim “qəsəbə tarixi yazma fikri ilə mübarizə edən və
imperiyanın qərb əyalətinin küncündə köhnə bir barbar şəhərinin xarabalıqlarında çox vaxt
sərf edən antikvardır” (2, s.76). Coll və Üçüncü bölmənin nümayəndələri şəhərdən uzaqlaşan
hakimin otağında taxta lövhəcikləri aşkar edirlər. Hakim imperiya tərəfindən xain kimi günahlandırılır. Polkovnik Coll taxta lövhəciklərin gizli məna daşımasından şübhələnir və düşünür ki, hakim düşmənlə-barbarlarla əməkdaşlıq etmək üçün məhz bu taxta parçalarından istifadə edir. Nəticə etibarilə, öz vəzifəsi ilə vicdanı arasında qalan hakim özü də polkovnik Coll
və onun əsgərləri tərəfindən barbar hesab olunan günahsız məhbusların məruz qaldığı eyni işgəncələrlə qarşı-qarşıya qalaraq ittiham olunur. Hakim barbarların sorğulandığı qarnizon təcridxanasına salınır. O, alçaldıcı münasibət və əzablarla elə bir vəziyyətə salınır ki,bir vaxtlar
imperiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi olan hakimdən əsər-əlamət qalmır. İndi onun məxluqdan heç bir fərqi yoxdur. Bununla da vicdanlı hakim 20-ci əsrin böyük dərsini alır. Romanda
hadisələrin zaman və məkan koordinantlarının uyğunsuzluğu, hadisələrin adı əsərin sonuna
qədər gizli qalan sülh hakimi tərəfindən danışılması romanla bağlı bir çox fikirlərə yol açdı.
Yazıçı Cənubi Afrikadakı aparteid dövrünün cahil və qeyri-qanuni tətbiqlərini açıq şəkildə
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təmsil etmək istəmədiyi üçün müasirləri tərəfindən tənqid olunurdu. Belə ki,tənqidi müzakirələrin əksəriyyəti romanın Cənubi Afrikanın aparteid rejimi ilə alleqorik əlaqələrinə istinad
edir. Susan Gallagher belə düşünür ki, Kutzeenin “yaratdığı mənzərə,şübhəsiz ki, bugünkü
Cənubi Afrikaya işarə edir” (4, s.125). Tənqidçilər hadisələr üçün zaman və məkan tapmağa
çalışırlar. Bununla əlaqədar maraqlı yanaşmalardan biri professor Stephen Mortona məxsusdur. Onun fikrincə yazıçının “romanı müəyyən bir müstəmləkə kontekstinə bağlamadan coğrafi istinaddan imtina etməsi müstəmləkə suverenliyinin qorunmasında qanunun rolunu önə
çıxarır” (5, s.108). Alleqorik üslublu roman müstəmləkəçi və qəddar aparteid hakimiyyəti
altında insan əzabının universal vəziyyətini göstərir. Romanın ikinci hissəsi hakimin amansız
Coll və əsgərləri tərəfindən işgəncə verilərək yaralanan, qismən isə kor olan barbar qızla münasibətlərinə köklənir. Polkovnik Coll və vicdan sahibi hakim həqiqət axtarışındadır”. Onlar
eyni mətnin iki oxucusudur: barbar qızın bədəni. Coll passiv mətnin “sərt” oxucusu,hakim də
passiv lakin incə mətnin “cazibədar” oxucusudur” (8). Coll barbar qızdan etiraf eşitmək üçün
amansız işgəncə üsulunu seçdiyi halda, ondan fəqli olaraq hakim barbar qızın işgəncə hekayəsini tamam unutdurmaq, yeni-təmiz səhifə açmaq üçün onun vücudunu çirkabdan təmizləmək
kimi cazibədar ritualı yerinə yetirir. Qeyd etdiyimiz kimi, Kutzeenin yaradıcılığının əsas məsələlərindən biri də valideynlərin öz övladlarını vəhşilikdən, zorakılıqdan qoruya biləcək gücə malik olmamasıdır. Belə ki, barbar qızın atası amansız polkovnik Coll tərəfindən işgəncə ilə öldürülür. Polkovnik barbar qıza atasının gözü qarşısında zülm versə də, ata öz qızını qəddar Colldan qoruya bilmir. Çünki eyni zamanda ata da qızının gözü qarşısında işgəncəyə məruz qalıb.
Romanda siyasi oyunlarla yanaşı,cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmayan absurd sevgi də
oxucuların diqqətini cəlb edir. Humanist hakim polkovnik Coll tərəfindən işgəncəyə məruz
qalan, ayaqlarına çox böyük ölçüdə ayaqqabı geyinən, dilənçiliklə dolanan, kimsəsiz, evsiz qıza bir qədər səmimi münasibət göstərir və ona iş təklif edərək öz otağına gətirir. Səmimi münasibət işgəncənin hekayəsinə olan maraqdan manifestə çevrilir. Sülh hakimi işgəncə izlərini
silmək üçün barbar qızın bədənini, ayaqlarını təmiz yuyur. Bədəni saysız-hesabsız işgəncə
izləri ilə dolu olan barbar qızı sağaltmağa çalışan hakim onun keçmişi haqqında bütün həqiqətləri eşitmək istəyir. Hakim barbar qızın yaralı bədənini oxumaq üçün onu mətn olaraq
görür. Ancaq onun oxumaq cəhdləri uğursuzluqla nəticələnir. Barbar qızın bədəni hakimə yad
bir ölkə təsiri bağışlayır. Həqiqəti tapmaq üçün onun sərhədlərini keçmə cəhdi, eləcə də oranı
işğal etmək istəyi xəyal qırıqlığına səbəb olur. Amerikalı tədqiqatçısı Robert Spencer haqlı
olaraq iddia edir ki, “oxuma təcrübəsi romanın mərkəzi mövzusudur” (3, s.183). Hakim barbar qızdan öz şəxsi istəkləri üçün istifadə edir və onunla fantaziyasının bir obyekti kimi davranır. Barbar qızın deformasiyaya uğramış bədəni hakimi cəlb etsə də, lakin onların münasibəti cinsi cazibəyə əsaslanmır. Barbar qız hakimin tez-tez yuxularında gördüyü uşaq qədər təmiz və simasızdır. Belə ki, hakim barbar qızın işgəncədən öncəki,təmiz bədənini xatırlamağa
çalışsa da bacarmır. Çünki onun vücudu itaətkar, qapalı, dərk edilməsi çətin və mürəkkəbdir.
Hakim barbar qızın mənşəyi, kimliyi və mədəniyyəti haqda heç bir məlumata sahib deyil.
“Hakim yadlıq hissini ortadan qaldırmaq və işgəncə ağrısını anlamaq üçün ünsiyyət və fiziki
cəhətdən qızı araşdırır və vücudunda yazılan işgəncə izlərini oxumağa çalışır” (9). Barbar qız
onu öz suallarıyla bezdirən hakimə Collun vəhşiliyini danışır. “Həmişə məndən soruşursan,
qoy özüm danışım. Çəngəldən istifadə edirdilər. İkidişli çəngələoxşar bir şey idi. Dişlər batmasın deyə araya kiçik kürəciklər keçirmişdilər.Çəngəli kömürün üstündə qızdırır, bədənə yapışdırırdılar. Məni damğalayıblar. Əvvəl dedilər ki, gözlərimi yandıracaqlar, amma yandırmadılar. O adam çəngəli üzümə yaxınlaşdırıb ona baxmağa məcbur etdi. Gözüm yumulmasın
deyə, göz qapaqlarımı əlləri ilə aralamışdılar. Onlara deyəsi sözüm yox idi. Vəssalam. Bundan sonra daha əvvəlki kimi görə bilmədim. İndi baxdığım hər yerdə ləkə görürəm. Yalnız
gözümün kənarı ilə görə bilirəm. İzah etmək çətindir. Sağalmağa başlamışam. İndi sol gözüm
daha yaxşı görür. Bax belə” (1, s.470-471). Hakim barbar qızın işgəncəyə məruz qalmış bədəninin sirlərini, eləcə də öz yaşlanmış bədəninin və xəyallarının sirlərini başa düşməyə qadir
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deyil. Barbar qızı eyni zamanda həm istəyib, həm də istəmədiyinə görə özünə qəzəblənən
hakim onun bədəninin nə vaxtsa qüsursuz olduğuna belə inana bilmir. Nə qədər düşünsə də,
onunla bağlı ilk xatirəsi dəyişməz qalır: dizi üstə çöküb dilənən qız.
Gördüyümüz kimi, roman insanlıqdan çıxmışların barbar adlanan günahsız insanlardan
daha çox barbar olduğunun, sadəcə mədəniyyətin kölgəsində gizlənən, əslində isə mədəni
olmadığının nümunəsidir. Hakim Mendall və Coll kimi insanlıqdan çıxmışların barbarlara
qarşı törətdikləri vəhşiliyi və bundan sonra heç nə olmamış kimi yaşamağa davam etmələrini
anlaya bilmir. Zaman keçdikcə vicdan sahibi qızın yaralı vücudunun, ruhunun heç vaxt sağalmayacağını, onun şəfa tapmasına kömək edə bilməyəcəyini anlayır. Onun düşüncələri getdikcə daha da mürəkkəb şəkil almağa başlayır və nəhayət, o, barbar qızını öz qəbiləsinə qaytarmağa qərar verir. İmperiyanın sərhədlərini aşaraq təhlükə dolu səhra boyunca irəliləyirlər.
Onlar səhraya barbarların yanına çatanda belə hakim hələ də barbar qızını öz perspektivindən
təyin edə bilmir. Hakim bundan sonra yalnız xəyalında canlandırmaqla kifayətlənməli olacağı
qızla sonuncu dəfə üz-üzə dayanır və bu anda da onun, əslində, necə göründüyünü anlamağa
can atır. Lakin ondan uzaqlaşdıqda yenə də qızın üzü hakimin xəyalında boş yer olaraq qalır...
-Əlvida, - mən deyirəm.
-Əlvida, - onun səsində də mənimki qədər soyuqluq var.
Romanın qəribə, maraq doğuran nüansı isə, sonda əsas qəhrəmanın da həyatı eyni şəkildə əsərin əvvəlində tapdığı və kömək etdiyi barbar qızın həyatına çevrilir. “Daha imperiya keşikçiləri ilə əlbir deyiləm, üsyan edib qandallarımdan azad olmuşam, artıq azad bir insanam.
Necə sevinməyim? Lakin bu sevinc təhlükədir! Axı azadlıq bu qədər asan başa gəlməməli idi”
(1, s.516). Əlbəttə, hakim üçün azadlıq heç də asan başa gəlmir. Qarşıda onu gözləyən işgəncədən bixəbər hakim ömründə ilk dəfə öz həyatının ağası olduğunu hiss edir.Barbarlarla xəyanətkar münasibətlərinə görə ittiham olunan hakim də amansız polkovnik Collun qurbanlarından birinə çevrilir. Günlərini əsas fiziki ehtiyacları nəzərə alınmayan, zəif şəraitli həbsxanada
keçirən hakim insanlıqdan təcrid olunur. Bir vaxtlar Collun barbar adlandırdığı günahsızların
pis vəziyyətlərinə baxaraq, bütün qurbanları yer üzündən silməyi düşünən, onların əzablarına
son verərək yeni, təmiz səhifə açmaq istəyən hakim indi həmin günahsızların vəziyyətindədir.
Həbsxana günlərində o, tanrıya dua edib, divarların çökəcəyi, əzab səslərinin kəsiləcəyi azadlığa çıxacağı günü yaxınlaşdırmasını diləyir. Hər gün təhqirlərlə üzləşən, ağlını itirmək həddinə çatan hakim divarın o biri tayında zəngin və rəngarəng bir həyatın olduğunu xatırlaya bilmək üçün əlindən gələni edir. Günlər keçdikcə isə artıq barbar qızı unutmağa başlayır. Hələ
də onda hakimi cəlb edən sehrin nə olduğunu çözə bilmir. Ölümdən deyil, axmaq kimi ölməyin xəcalətindən qorxan vicdan sahibi bayırda həyatın öz axarı ilə davam etdiyi halda, üzləşdiyi fəlakətlərlə barışa bilmir. İzdihamla əhatə olunmuş qarnizon meydanının mərkəzində yeni
gətirilmiş kürəklərinə düşmən damğası vurulan əsirlərin qamçılama mərasimi keçirilir. Səsküyü eşidən və itirəsi heç bir şeyi qalmayan hakim nə baş verdiyini görmək üçün hücrəsindən
çıxır. Dəhşətdən heyrətə gələn balaca qızı görən hakim səssizliyini pozur. “Siz bizim insanlarımızın mənəviyyatını korlayırsınız!” (1, s.551). Elə bu zaman kürəyinə daha ağır zərbə enir.
Hakim bir gün tarixin onun haqlı olduğunu təsdiq edəcəyinə inanır. Qəsəbənin yerli camaatı
illərdir ki, barbarların zərərsiz insanlar olduqlarını və hakim kimi şəhərə heç vaxt hücum
etməyəcəklərini bildikləri təqdirdə imperiya əsgərlərinin şiddətlərinə şahid olurlar. Onlar işgəncəni sanki əyləncə izləyirmiş kimi seyr edirlər, gülürlər. Təbii ki, bu aydın şəkildə imperiyadan qorxudan irəli gəlir ki, bunun sonu korluqla nəticələnir. Kutzee cəmiyyətin passiv və
kor üzvlərini tənqid edir. Roman boyunca yazıçı oxucularında qeyri-adi hiss buraxır. Çünki
əsl təhlükənin kimdə və nədə olduğunu heç vaxt müəyyən edilmir, oxucu daim qeyri-müəyyənlikdə qalır və yaranmış boşluqları tamamlamalı olur. Yazıçı, eyni zamanda barbarların kim
olduqlarını müəyyən etmir. İki tərəf arasında gözlənilən, lakin gerçəkləşməyən müharibə xəyali təhlükə olaraq qalır. Collun işgəncələrini oxuyarkən oxucu başa düşür ki, əsl barbarlar
imperiyanın sərhədlərindən kənarda yox, məhz imperiyanın tərkibindədir. Təhlükə barbarlar127
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dan deyil, tanış simalardan gəldi. İmperiya qorxu və şiddətin hökm sürdüyü bir sahəyə çevrilir. Nəticədə, əsir götürülən günahsızların və sərhəd qoruyucusu hakimin imperiyanın qəddarlığının qurbanı olduğunun şahidi oluruq.
“Con Maksvel Kutzee öz taleyi ilə də sübut edir ki, “dünyanın mərkəzi” mövcud deyil,
sivilizasiya və barbarlıq arasında sərhədlər itib. Əgər yer üzündə bircə insani dəyər varsa, o da
bənzərsizlikdir” (1, s.11).
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“В ожидании варваров” - третий роман Дж.М.Кутзее. В статье говорится об истерзании
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Summary
“Waiting for the barbarians” is the third novel of J.M.Coetzee. The article is about the torture of
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filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
(Bakı şəh., H.Cavid pr., 31)

M.Ə.SABİR YARADICILIĞINDA MİFOLOJİ OBRAZLAR
SATİRİK KONTEKSTDƏ
(fələk və küpəgirən qarı obrazı)
Açar sözlər: mifologiya, mifopoetika, mifoloji obrazlar, mifoloji yaddaş, damdabaca, xortdan, xoxan.
Ключевые слова: мифология, мифопоэтика, мифологические образы, мифопоэтическая память,
дом, даваджа, хортдан, хохан.
Key words: mythology, mythopoetic, mythological images, mythological memory, hornbeam, barrel

Sabir yaradıcılığı xalq həyatını əks etdirən bir aynadır. Lakin Sabir satirasının sənətkarlığına, dil və üslub xüsusiyyətlərinə, şairin publisist fəaliyyəti, şifahi ədəbiyyatla bağlılığına;
ədəbi, fəlsəfi, iqtisadi və pedaqoji görüşlərinə həsr olunmuş məqalələri, həyat və yaradıcılıq
yolunun incəlikləri ilə tanış olduqca hələ də tədqiq edilməmiş problemlərlə üzləşirsən. Çünki
Sabir yaradıcılığı açıldıqca qarşımızda yeni araşdırılmamış məsələlərlə üzləşdiyimiz sənət nümunəsidir. Sabirin zəngin ədəbi irsinə dərindən nüfuz etdikcə öyrənilməyə ehtiyac duyulan
problemlərdən biri də mifoloji görüşlərin Sabir satirasında tərənnümü ilə əlaqəlidir. Sabir və
mifopoetik ənənə ədəbiyyatşünaslığımızda indiyə qədər işlənməmiş mövzulardan biridir. Böyük şair məhz mifoloji görüşləri öz əsərlərində özünəməxsus, təkrarolunmaz bir üslubda
tərənnüm edərək şeiriyyatda mifopoetik modelin yaşamasında xüsusi yanaşma tərzi nümayiş
etdirmişdir. Cəsarətlə demək olar ki, Azərbaycan şeirində heç kəsdə bu elementlər bu qədər
çevikliklə, mütəhərriklə üslubi istiqamət götürə bilmir. Sabir satirik məqamları daha qabarıq
göstərmək üçün həmən mifoloji eleməntlərdən istifadə edir. Bu elementlərin tərkibinə satiralarda istifadə olunan mifik məna daşıyıcısı olması ehtimal etdiyimiz mücərrəd anlayış kimi
götürülən“ fələk” obrazını daxil etmək və onun üzərində müəyyən təhlillər aparmaq istərdik.
Azərbaycan ədəbiyyatında Fizulinin, Nizaminin, M.P.Vaqifin, M.Rahimin, A.Şaiqin, M.İbrahimovun, R.Behrudinin və bir çoxlarının əsərlərində tez-tez müraciət olunan bədii ifadələrdən
biri də “fələk” sözüdür. Bu söz göy, səma, asiman, tale qismət, bəxt, uğur mənalarını daşıyır.
Fələk sözü mifoloji obraz olmasa da kosmosla bağlı abstrakt məbud varlıq kimi götürülə bilər.
Çünki Qədim Göytürklərdən yaranmış Tanrı sözü də göy, səma mənasını daşıyır. Biz Fələk
sözünü hardasa Tanrı inancının davamı kimi də götürə bilərik. Bu obraz Sabir yaradıcılığında
ən çox müraciət olunan obrazdır. Onun kiçik şeirlərində də böyük həcmli satiralarında, bəhri
təbillərində də fələk obrazına çox zaman xitab olunur və yaxud fəaliyyəti dilə gətirilir.
Məsələ: “Bakı fəhlələrinə” adlı məşhur satira belə başlayır:
Bu çərxi fələk tərsinə dövran edir indi,
Fəhlə də özün daxili insan edir indi. (4, s.25)
Fələyin çərxinin tərsinə dövran etməsi həyatda hər bir hadisənin başqalaşmasına işarədir. Çərxin tərsinə dövran etməsi və fəhlənin özünü insan sayması faktı şair tərəfindən yeniliyin təsdiqi kimi tərənnüm olunur. Şair bu tərənnümü fələyin çərxinin tərsinə dövran etməsi
ilə poeziyaya gətirir. Fələk dövranı idarə etmək iqtidarındadır. M.Ə.Sabir bəhri-təbillərinin birində bütün satirik fikirlərini fələyi antromorflaşdıraraq müraciət etməklə həyatdan şikayətlərini dilə gətirir.
Ey fələk, zülmün əyandır,
Bu necə dövrü zamandır ki, işin ahu fəqandır.... (4, s.56)
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Görünən şeir nümunəsindən məlum olur ki, şair fələyə fövqəltəbii varlıq kimi müraciət
edir. Fələk obrazını araşdırarkən onun genezis baxımından arxaik cizgili olduğu aydın olur.
Bu obrazın qeyri-adi qüdrətindən danışan şair yazır:
Etdi bu fələk hər kəsə bir tövr yamanlıq,
Səd heyf, keçən gün! (4, s.28)
Bəli Sabirin yaratdığı fələk obrazı bəzən “fırıldaqçı”, bəzən “iki dilli”, bəzən “yaman
üzlü cəfakeş” kimi göstərilir.
Nə rəhm bilər, şərm qanar, ağlamaq anlar,
Böylə fələk olmaz –
- deyən şair şikayətlənir. Əlbəttə ki, bu obraz tale deyilən mücərrəd varlığın antropomorflaşdırılmış formasıdır. O, müsəlmanlara qəm pəncərəsindən baxdığına görə lirik qəhrəmanın dili ilə qarqışlanır:
Baxmış bu müsəlmanlara qəm pəncərəsindən,
Çərxin üzü dönsün!
Eyni zamanda bu münasibət qarşılıqlı da ola bilir.
Fələk düz yola gəlməyən müsəlmanları cəzalandıra bilir:
Əvvəl bu fələk cümlədən əymişdi damağı,
Qəm kasəsi daşdı.
Axırda bizim başımıza vurdu çanağı,
Su başdan aşdı.
Canlı ənənə faktı olan folklor nümunələrində də fələk obrazı ilə üzləşirik. Dastanlarımızda, el məsəllərində, bayatılarda fələk sözündən dəfələrlə istifadə olunub. Onlarla olan
bayatılardan birini misal olaraq göstərmək yerinə düşərdi:
Mənə fələk eylədi,
Oxun lələk eylədi.
Girdi güllü baxçama,
Ələk – vələk eylədi. (el bayatısı)
Göstərilən misallardan məlum olur ki, fələk obrazı mistik yaşantılar kimi dəyərləndirilməsi mümkün olan həyəcanlı və ya qorxulu, bəzən ümid yeri kimi açıqlana bilən
ruhi halların əks olunduğu görüşlərin ayrılmaz parçasıdır. Ona görə də unudulmamış və bu
gün də azərbaycan poeziyasında müraciət olunan obraz olaraq qalır.Yəni şairlərin təsadüfü
seçdiyi bədii ifadə deyildir. O, Sabir yaradıcılığında hər zaman yeni rövnəqli mifoloji
semantikaya malikdir. (səma, tale, qismət, yazı...) Bu obraz müxtəlif funksiyalar daşıdığı kimi
müxtəlif cinslərdə də göstərilə bilir. Məsələn, XX əsrin əvvəllərində o kişi cinsində təqdim
olunsa da əsrin sonlarında qadın surətində də təsəvvür oluna bilir:
Çərxi tərs fırlanır fələk qarının,
Rəngi köynəyimdə yarpaqlarının (2, s.5)
-söyləyən R.Behrudi bu obrazı qadın, qarı qiyafəsində tərənnüm edir.
Qədim qaynaqlardan gəlmiş “fələk” obrazının Sabir yaradıcılığında müəyyən funksional mövqe tutması onun məhz şüuraltı düşüncənin məhsulu olmasından xəbər verir. Bu obraza ədəbi mühitdə nəsrdən daha çox poeziyada müraciət olunur.
O özündə fövqəltəbii qüvvəni cəmləşdirir, heç bir zaman köhnəlmir, daim ədəbi incilərimizdə mistik məna daşıyan nəsnə kimi yaşamaqda davam edərək ilkin məna və dərk olunma
qüvvəsini zaman keçdikcə daha da genişləndirir. Mifopoetik modelin yaranmasında da bu qəbildən olan təsəvvürlər sistemi təşəkkül tapır. Belə mifoloji elementlər haqqında fikir yürüdən
Rene Genonun “Quşların dili” məqaləsində yazdığı sözləri xatırlamaq yerinə düşərdi:
“Sənin anlağından. Dərrakə və anlayışından yüksəkdə dayanan nə varsa saymazyana
hamısına “xürafat, mövhumat” deyə damğa yapışdırmağın hər şeydən asandır. Bu baxımdan
rəmzlər dilinin qiymətini gözəl bilən əski çağ insanlarından biz çox uzaqlardayıq. Həqiqi “xürafat”, əsl “mövhumat” odur ki, ömrünü başa vurub, yəni yox olub, kökü kəsilibdir... Ancaq
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“xürafat, mövhumat” deyilənin varlığı amil heç də göründüyü qədər az əhəmiyyətli deyildir.
Çünki harda nə zaman istərsə dolaşan ruh istənilən an simvol və mərasimlərə təzə can, yeni
həyat verərək itirdikləri bütün məna ilə onlara ilkin yaradılışlarındakı gücü qüvvəti qaytara da
bilir”. Bu fikirlər görkəmli alim P.Boqatıryovun söylədikləri ilə son dərəcə yaxından səsləşir
(4, s.43).
Bu fikirlərə istinad edərək fələk obrazını xalqın şüuraltında yaşayıb hər zaman yadda
qalan fövqəltəbii obraz kimi qiymətləndirilməsi düzgün olardı. Çox şeyə qadir, görən,eşidən,
cəzalandıran, əlac edən gözəgörünməz varlıq kimi. Lakin adi insanlar ondan gileylənib, şikayət edib, alqışladığı kimi qarğışlaya və ya üzünə asi ola bilirlər.
Məlum olduğu kimi mifoloji süjetin poeziyaya gəlişi qədim zamanlardan Roma poeziyasında öz əksini tapır.
Mifin ədəbiyyatla qarşılıqlı münasibəti Azərbaycan poeziya nümunələrində də qədim
zamanlardan başlayır. Hələ şifahi xalq ədəbiyyatının bayatılar, nəğmələr, ağılar, əzizləmələr
və s. kimi poetik incilərindən Nizaminin, Fizulinin, Azərbaycan aşıqlarının əsərlərinə süzülüb
gələn mifoloji anlayışlar hər bir şairin yaradıcılığında fərdi xüsusiyyətləri ilə tərənnüm olunmuşdur. Zaman-zaman mifoloji inamların öz sakrallığını itirməsinə baxmayaraq, onlar poeziyada bədii işarə sisteminin mifoloji elementlərinə çevrilmişlər. Ümumilikdə, XX əsr dünya
ədəbiyyatında mif mövzu və süjetlərinə geniş müraciət olunan dövr olmuşdur. Eliot, Yets,
Pound kimi görkəmli simaların poeziyasında antik, xristian, Şərq mifologiyasına, demonologiyasına maraq özünü biruzə verirdi. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatına da mifoloji mənşəli pəri, iblis, dərviş, əcinə kimi obrazlar daxil olmuşdur. (Ə.Haqverdiyevin yaradıcılığında) Mifoloji məna yükü daşıyan bu obrazlar, demək olar ki, ədəbi janrlarımızın hər
bir sahəsində müəyyən funksiyalar yerinə yetirməklə gündəmə gəldilər. Kökləri mifoloji düşüncənin ilkin çağlarına qədər uzanan çoxsaylı inamlar: fal, sınama, cadu, ovsun, cin, şeytan
kimi mifik mətn və obrazlar Sabir satirasının tərkibində dövrünün eybəcərliklərini üzə çıxarmaqda yardımçı olan bədii fəndə çevrilir. Onun “Küpəgirən qarının qızlara nəsihəti”, “Qorxuram”, “Çatlayır, Xanbacı, qəmdən ürəyim”, “Ax!... Necə kef çəkməli əyyam idi”, “Üç arvad”, “Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad” kimi bir çox satiralarında xalq şairi mifik elementlərlə insanların faciəli həyatından real lövhələr çəkmişdir.
Satiralarda adları çəkilən Küpəgirən qarı, cindar, falçı, cin, can, şeytan mifoloji zəmində
təşəkkül tapmış obrazlardır. Bu obrazlarardan Küpəgirən qarı haqqında araşdırma aparıb,
Sabir satiralarda yerini müəyyənləşdirməyə üstünlük verdik..
Küpəgirən qarı obrazı genezisində bağlandığı Ulu Ana mifoloji kompleksinin bir çox
atributlarını daşıyır və ümumən, türk etnik mədəni ənənəsində mifoloji Ulu Ananın etnoqrafiyadakı ən arxaik nümunələrdən olan bir varlıq sayılır... Azərbaycan mifoloji mətnlərindən
məlum olduğu kimi vaxtilə əsatirçilər nağıllarda göyə qalxıb qəhrəmanları tilsimə salmağından və.s. nəticə çıxararaq Küpəgirən qarı surətinin əslində guya bir qara bulud duman olduğunu sübuta yetirməyə çalışırdılar. Bu obraz ölüm gətirən dağıdıcı başlanğıcla əlaqələndirilmişdir. Lakin bu obrazı Ulu Ana, İlahə Ana və b. adlarla adlandırılan ilkin mifoloji kompleksdən
ötrü bir obraz kimi ondan qopub ayrılan obrazların mifoloji semantikası baxımından bir-birinə
əks yönlü tranformasiyaları mifologiyanın öz içərisindən gələn qanunauyğunluq kimi təbii qəbul edirik (1, s.217). Onun arxaik strukturlu obraz kimi məna potensialı genişdir. Bu obraz
həm su stixiyası ilə, həm dünya ilə yeraltı dünya arasında medativ funksiya daşıması ilə, bəzi
hallarda körpə uşaqlara himayədarlığı ilə, bəzən isə xtonik varlıq kimi göstərilir. Azərbaycan
nağıllarında da sehrli, tilsimli və olduqca eybəcər təsvir olunan, bəzən gözə görünən , bəzən
görünməz olan, insanlara ancaq zərəri toxunan şər qüvvəli ifritə də həmin küp qarısıdır ki,
Ş.Şami lüğətində cin tayfalarından ən qorxunc bir “cins” kimi verilir.
Sabir yaradıcılığında bu obraza müraciət olunarkən onun dağıdıcı, araqarışdırmaq, ziyanverici funksiyaları qabardılır. Şair Küpəgirən qarı tipini yaradaraq onun öz dili ilə kimliyini, məsləkini açıqlayır.
131

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

3 / 2018

Çox ömr eləyib, çox da hünər etmişəm isbat
Bu dari-cahanda,
Min hiylələri qatlamışam sinəmə qat-qat
Bu xeyli zamanda,
Min il sənə nəqlin eləsəm məkri-nisani
Qurtarmaz, azalmaz,
Doldursam əgər məkrlə ətrafı-cəhani
Bir boş yeri qalmaz. (4, s.45)
Bu misralarda şəxsi xislətini tərənnüm edən küpəgirən qarı özünü bütün pisliklərin mahir ustası hesab edir. O, öz istedadını hərtərəfli təsvir etmək üçün digər mifoloji elementlərə əl
atır (cadu, əfsun, cin, şeytan kimi).
Cadu da əlimdən bacarıb cin də qurtulmaz,
Əfsunuma bəh-bəh!
Mən eylədiyim məkri şəyatin də bacarmaz,
Vəllahi və billah!
Bəzən yazılı ədəbiyyatda yeddi dağ arxasında, yeddi çaydan o tayda, yeddi tilsimin içində oturub gecəgündüz cəhrəsini əyirən Zəmanə qarı guya insanların taleyini qatıb qarışdırır.
Dünyadaki bütün bu dolaşıqlar da ondandır. Sabir satirasında da göstərilən küpəgirən qarı
Azərbaycan mifoloji mətnləri içərisində kosmik qəzanı anladan mif mətnindəki qarı obrazının
mifopoetik modelidir. Satirada dünya mənzərəsi bir evin, bir ailənin içində təsvir olunsa da,
dövrünün bütün gənc gəlinlərinə xitab olunduğu üçün bütöv cəmiyyətə şamil olunur. Küpəgirən qarı xaos yaratmaq üçün gənc gəlinlərə müxtəlif nəsihətlər verir. Bu nəsihətlər içində
oğurluq, avaralıq, biganəlik, keyfi-işrət, zəhmətkeşlərin malını dağıtmaq əsas məqsəd-dir. Bütün günü fəhləlik edən ərə qarşı olunan həqarət aşağıdakı misralarda öz əksini tapır:
Cin yuxuladı, əl qat cibinə zər dediyindən
Öz rəngini yandır.
Fürsət ki olur cəngini vur hər gecə məxfi
Fərrarəlik öyrəş!
Ta bilməyə şeytan da götürdün necə məxfi
Əyyarəlik öyrəş!
Göründüyü kimi bu satirada Küpəgirən qarı obrazının yerinə yetirdiyi funk-siyanın
əsasında mifoloji kompleksin öz təbiətindən gələn dağıdıcı xüsisiyyətlər dayanır.
Bir satirada Sabir beş mifoloji elementin adını çəkir. Cadu, əfsun mifoloji mətnlərə, cinşeytan, Küpəgirən qarı isə mifoloji obrazlara aiddir. Özündə qoruyub saxladığı mifoloji bilgi
baxımından Fələk və küpəgirən qarı əski xalq mədəniyyətinin araşdırılmasında olduqca qiymətli qaynaqdır. Ovsun, cadu, fal kimi yozumların standart sxemini təşkil edən mifik inamlar
və ya inanışlar doğru olmasa da, onlar xalq tərəfindən inanıldığı üçün dərin mifoloji informasiya daşıyıcılarıdır.
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Х.Р.Султанова
Мифологические образы в творчестве М.А.Сабира
Резюме
М.А.Сабир является одним из ярких представителей азербайджанской поэзии ХХ столетия. Его творчество оказало влияние на развитие общественной сатиры не только в азербайджанской, но и в мировой литературе. Исследователи, занимающиеся изучением творчества
Сабира, в своих работах достаточно полно отразили неоспоримые заслуги великого поэта в развитии литературы.
В данной статье к анализу привлекается проблема, нуждающаяся в силу своей недостаточной освещенности в дальнейшем изучении. Особое внимание автор статьи уделяет вопросу
обращения Сабира к мифопоэтической традиции. Наглядно показана специфика подхода поэта
к созданию мифологических образов. Всесторонне раскрыто в статье творчество Сабира в плане подачи мифологических образов в сатирическом контексте. Определяется роль этих образов
в передаче внутренней сути лирического героя и т.д.
Kh.R.Sultanova
The mythical images in M.A.Sabirs creation
Summary
M.A.Sabir is one of the greatest figures of Azerbaijan poetry of XX century. His creativity
affected to development of satire not only in Azerbaijan but also in other countries of the world. The
scientists dealing with Sabir’s creativity, described in their works his great maintenance to the
development of literature. In X.Sultanova’s article “ The mythical images in M.A.Sabirs creation”, the
essential problem and other different mythical conditionalities are also were investigated. The author
has paid special attention to the topic – Sabir and mythopoetic tradition and has explained the essence
of mythical characters in the poet's works demonstrating a unique approach to the life of a
mythopoetic model in poetry. His creativity especially the works where the mythical figures such as
“barrel”, “hornbeam” were described in satirical context was thoroughly investigated and was
determined the role of this figures in realizing of the inner essence lyrical hero.
Rəyçi: filol. f.d., dos. Ə.Ç.Ağamirzəyev
Redaksiyaya daxil olub: 31.05.2018
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Нам хотелось бы рассмотреть историю одной семьи в канадской литературе на
основе романа Мари-Клер Блэ (Marie-Claire Blais) «Oдин сезон в жизни Эмманюэля»
(«Une saison dans la vie d’Emmanuel»), выпущенного в 1991 году канадским издательством «Бореал компакт», занимающимся главным образом переизданием таких значимых текстов как романы, эссе или документы, представленных в практичном формате
по ценам, доступным студентам и широкой читательской аудитории.
Прежде чем приступить непосредственно к теме, заданной в названии статьи, считаем целесообразным кратко представить Мари-Клер Блэ и её творчество. Первый её
роман «Прекрасный зверь» («La Belle bête»), изданный в 1959 году, принёс автору славу одного из крупнейших писателей своего поколения. Лауреат многих основных литературных премий, среди которых премия Медичи (le prix Médicis), премия главного
правителя (le prix du Gouverneur général), присуждённых ей соответственно в 1969-м и
1979-м годах, а также премии Атаназ-Давид (le prix Athanase-David), Мари-Клер Блэ
считается одним из наиглубочайших и наиважнейших голосов в современной квебекской литературе, являющейся составной частью франкоязычной канадской литературы.
Считаем уместным представить некоторые отзывы о творчестве Мари-Клер Блэ.
Ив Берже пишет в «Нувэль Обсэрватёр" («Le Nouvel Observateur»), что автор не прибегает ни к крупной кассе, ни к тромбону, ни к трубе. Её литературным инструментом
является всего лишь флейта, на которой она играет так, что от ужаса приводит в восторг (2). Жан-Этьен Блэ отмечает в «Лё Дёвуар» («Le Devoir»), что эта гениальная женщина берёт реальность в свои руки и поэтизирует её. Благодаря ей, канадско-французский мир пересекает местные, национальные границы и устремляется к границам
универсального значения – границам поэзии (2). Это взрыв такого скопления сил, который ошеломляет нас. В этом и заключается гений, – пишет Клод Мориак в «Лё Фигаро» («Le Figaro») (2).
Роман, состоящий из семи глав, представляет собой описание одного сезона в
жизни Эмманюэля, как настаивает на том, исходя из названия книги, сам автор. Кто же
такой Эмманюэль, и о каком сезоне идёт речь? Этот сезон – зима, а Эмманюэль – шестнадцатый новорождённый ребёнок в самой простой квебекской крестьянской семье.
Эта семья не столь простая, сколь бедная. Полагаем, что семья, представленная в романе – собирательный образ деревенской квебекской семьи. Понятно, что это не единичное проявление, таких в современном обществе немало, она в своём роде типична, носит обобщённый характер. Характерен в романе переход от частного и конкретного к
общему, от единичного к универсальному.
Если Эмманюэль – новорождённый, чьё имя вынесено в заглавие книги, наверняка создастся впечатление, что основу сюжета должен составлять именно он. Но он и пожить-то особо не успел, чтобы имело смысл посвящать ему целый роман. Это прелест134
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ная авторская задумка, заключающаяся в том, чтобы представить через этот милый персонаж завязку и развязку произведения, а также всю сюжетную канву.
Особое место в романе отведено под образ бабушки по материнской линии, что
также очень символично. Ведь в многочисленных семьях бабушки действительно незаменимы и так же, как в рассматриваемом романе, являются членами семьи. Кстати,
именно её описанием, а правильнее было бы сказать описанием её ног, которые доминировали в комнате, предварено действие романа. Они походили на двух лежащих
зверьков, едва дрожащих в своих чёрных ботинках, всегда готовых встать. Это были
ноги, умерщвлённые долгими годами полевых работ, это были благородные и набожные ноги, поскольку ходили в церковь по утрам зимой, это были живые ноги, которые
отчеканивали в памяти видевших их хоть раз в жизни тёмный образ властности и
терпеливости. Что касается Эмманюэля, он не ведал ещё о ране под шерстяными чулками, о распухшей щиколотке в плену шнурков и кожи. Не ведал, потому что только родился – одним зимним утром. Не успел он появиться на свет, как мать ушла на ферму,
ей нужно было работать, чтобы прокормить семью.
Бабушка Антуанетта, хоть и описывается как женщина властная и авторитарная,
строгая и грозная, является в сущности настоящей бабушкой – любящей, заботливой,
балующей внуков. И всё это в большей степени, чем мать и отец семейства.
Отношение бабушки к новорождённому Эмманюэлю нельзя назвать положительным. Она презирает новорождённых, называет их насекомыми в пыли. Она тихо ворчала по поводу того, что он появился на свет в плохое, сложное для всех время: они никогда раньше не были так бедны. Она считает, что он вырастет таким же невежественным, грубым и злым, как и другие, первым обрадуется её смерти, хотя она и
заботится о нём. А заботилась она о нём как следует – мыла его, многократно окунала в
холодную воду, приговаривая, что ему нечего бояться, так как всё уже позади. Теперь
ей прибавилось хлопот, ей придётся думать обо всём – о его имени, о крестинах и т.д.
В доме было холодно, и, оставшись наедине с новорождённым, бабушка проявляла свой авторитаризм, заявляя, что здесь командует она и что она является единственным достойным человеком в доме. Широкогрудая бабушка, поселившаяся в комнате,
благоухающей благодаря сложенным под её кроватью кускам мыла, внушала страх
ребёнку, который съёживался как улитка. Она взывала к богу, вопрошая, что же с ними
будет. Но тотчас сама же и успокаивалась, обращаясь к ребёнку со словами о том, что
она сильная и что он может доверить ей свою жизнь.
Автор странным образом наделил новорождённого взрослыми мыслями. Эмманюэль не сетовал, словно имел долгую привычку к холоду, голоду и, быть может,
отчаянию. Он словно знал, что этой нищете не будет конца и согласился жить. Бабушка
умело укрощала море детей, возвращающихся из школы и ждущих, чтобы им были
розданы кусочки сахара или шоколада. Она выполняла их прихоть, сопровождая это
ударами своей трости и сразу же властно прогоняя их.
Эмманюэль, которого бабушка Антуанетта называла маленьким хулиганом, после
смерти Тощего Жана (Jean Le Maigre) своим чрезмерным любопытством всё больше
стал напоминать ей любимого внука. Для младенца вырисовывался следующий портрет
бабушки, грубые ласки которой он стал предпочитать своей матери: она изо дня в день
увеличивалась для него в размере, её нос имел величие холма, её щёки – снежную белизну, а рот её извергал холодное, как зимний ветер, дыхание. Он со временем превратился в безмолвного собеседника своей бабушки. Она сообщала ему о плохих новостях,
которые он очень любил. Она же передавала и хорошие новости о том, что Седьмой
посылает еженедельно свою зарплату домой, Пом был уже в безопасности в больнице,
Элоиза чудом зарабатывала много денег, а сосед Орас чувствовал себя лучше.
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Общей тональности романа соответствует образ молодой многодетной матери.
Тяжкая участь матери семейства приводит к тому, что она будто забывает, что сегодня
утром родила мальчика и даже не подходит к нему. У неё грустное лицо и согнутые
плечи, она опустошена, ей холодно. Бабушка Антуанетта напоминает, что малыш там,
он ждёт её и проплакал весь день. Но она забывает о ребёнке даже когда он рядом. Он
не вызывает у неё никакой радости. Это связано как с количеством рождённых ею
детей, так и с качеством – правильнее сказать отсутствием качества её жизни.
Имя последнему новорождённому подбирает тоже бабушка. Размышляя по
поводу имён, у неё появляются мысли о Давиде, Жозефе, но она тут же отказывается от
них, поскольку этих имён было уже много в предыдущих поколениях, и все носители
этих имён были слабыми людьми, а вот Эмманюэли были храбрецами и всегда
заботливо обрабатывали землю. Итак, исходя из логики бабушки Антуанетты, было
принято решение назвать новорождённого Эмманюэлем.
Природа и погода словно вторят жизни персонажей романа. Они часто говорят о
суровой зиме, которая усугубляет тяжёлый быт людей, меняющих носки раз в полгода.
Но не всё так угрюмо, поскольку всегда есть надежда на лучшие времена и, быть может, лучшую жизнь. Знаменательны в этом смысле слова отца семейства, содержащие
данную мысль, однако сам он играет не особо важную роль в жизнедеятельности
семьи. Это невежественный человек, не умеющий даже прочесть своё имя. Для него
главное – умение доить коров и колоть дрова. Отец семейства представлен тихим, спокойным и одновременно грубым и жестоким по отношению к жене и детям человеком.
Он и супружеский долг выполняет так же грубо, не обращая внимания на состояние
супруги и ублажая лишь свою похоть.
Отношение бабушки Антуанетты к зятю не представляется уважительным. Достаточно ознакомиться с её мыслями, когда она тайком бросает беглые взгляды на одевающегося у огня зятя, для понимания того, что у неё нет никакого желания услужить этому человеку. Её негативное отношение к зятю выражалось и в отношении к Эмманюэлю. Она с высоты своего плохого настроения заведомо упрекала его в недостатках, присущих его отцу. В романе нередко говорится как о грубости и жестокости отца,
так и необходимости для бабушки Антуанетты прибегать зачастую к экономии в доме.
Мать семейства хоть и не вызывает такого отвращения, как отец, тоже не отличается особыми качествами, живёт по физиологическим законам природы, то и знает,
что производит на свет детей, да в таком количестве, что сама сбивается со счёта. Одни
её дети погибают сразу же после рождения либо чуть позже, другие болеют да так
серьёзно, что могут умереть. Однако мать есть мать. Она сетует по поводу смерти
своих младенцев, мысленно спрашивает, причём путаясь в именах и событиях, у Эктора, Джеммы, Бартелеми, Леопольда, почему они её покинули. Кстати, относительно
Бартелеми, шерстяные носочки которого были сохранены, у неё нет уверенности в том,
что она его родила, но это в принципе не имеет большого значения. По меньшей мере
странной, на наш взгляд, представляется мысль автора о том, что дети для матери были
более дороги мёртвыми, нежели живыми.
Некоторые из детей наделены в романе своеобразными именами. Сестёр зовут
Роберта, Анна, Анита, Орелия, Элоиза, а братья представлены в романе как Тощий
Жан, Пом, Алексис и Седьмой. Как правило, много детей – в основном удел бедных
семей. Здесь считается, что большое количество детей – это воля божья. В романе их
так много, что у родителей, не имеющих возможности ухаживать за ними, появляется
желание отдать их в приют, сиротский дом. Однако опять вмешивается бабушка со
своим предложением определить их, в том числе Тощего Жана, в послушничество. По
оценкам последнего, послушничество представляло собой странный сад, где так же, как
и везде, росли, переплетая свои стебельки, грациозные растения порока и добродетели.
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Персонаж, занимающий особое место среди детей, представленных в романе –
Тощий Жан. Он болен туберкулёзом. Отец как невежественный человек считает, что
ему не нужны книги, так как у него гнилое лёгкое, да и вообще в его доме не должно
быть книг. Бабушка же считает, что учиться необходимо, а у Тощего Жана, по утверждению господина кюре, есть талант. И ещё бабушка подбадривает Тощего Жана словами о том, что пока она жива, у него будет лечебный сироп. Она действительно поддерживает внука, который любит читать книги и писать стихи. Она своеобразно реагирует
на его смерть, считая, что мертвые её обирают, а этот пуще других. И тем не менее она
заказывает хороший гроб и побольше цветов, поскольку Тощий Жан очень любил
церемонии.
Вызывает глубочайшее сожаление быт и менталитет жителей квебекской глубинки с их своеобразным отношением к жизни, с их тяжким существованием, борьбой с
вшами. В данном контексте заметно возрастает роль образования и образованности
общества в целом.
Следует отметить, что роман не лишён комических фрагментов. Так, реакция
Седьмого на слова бабушки Антуанетты о его везении в том, что не отец спустился в
погреб, иначе его красные ягодицы не позволили бы ему сидеть на школьной скамье
такова, что хотя мысль о багровых ягодицах и не радовала его, невозможность сидеть
на школьной скамье, безусловно, крайне успокаивала.
Сюжет романа развивается таким образом, что порой он представлен от лица
автора, а порой от первого лица Тощего Жана. Так, в одном из эпизодов последний
говорит о смерти брата Пивуана, которого он сменил своим рождением, что позволило
всем хорошенько пообедать после похорон вместе с господином кюре.
Почтительное отношение к религии членов описываемой в романе семьи таково,
что покойный Леопольд был настолько блистателен, что в возрасте десяти лет
рассказывал наизусть совершенно непонятные для него отрывки из Библии. Мальчики
в семье по примеру повесившегося брата Леопольда несколько раз предпринимали
неудачные попытки суицида, но путь в вечность отрезала им сестра Элоиза своими
криками, привлекавшими на помощь взрослых. Мы видим также в романе первые
шалости детей, озорство, первые признаки влечения к представителям противоположного пола. Бабушка Антуанетта адресует господу Богу обращение, суть которого состоит в том, что она не злится на него, но церковь очень далека, на что господин кюре
строго рекомендовал ей не богохульствовать. Да и в целом церковнослужащие в
романе представлены не с самой положительной стороны.
Особое место в романе отведено образу Элоизы – наделённого вожделениями набожного существа, угодившего впоследствии в бордель.
В романе импонирует цитата, которую можно было бы, на наш взгляд, квалифицировать как крылатое выражение: ночь надёжна, невозможно упасть ниже сна.
Между началом и концом романа проходит лишь один сезон в жизни новорождённого персонажа Эммануэля. К концу сезона стал таять снег, поскольку наступал конец зимы и начало весны. Это радовала малыша, который поднимался в своей колыбели, чтобы увидеть проникающие сквозь стёкла лучи солнца. Он от радости хлопал
ладошками, и бабушка Антуанетта твердила, что всё хорошо. Очень символична
концовка романа. Эмманюэлю больше не было холодно. Светило солнце, Эмманюэль
выходил из ночи. Последние строки произведения по праву принадлежат бабушке
Антуанетте, которая говорит, что это будет прекрасная весна, но Тощего Жана не будет
с ними в этом году.
Мы рассмотрели историю всего лишь одной семьи во франкоязычной канадской
литературе. Однако, если автор романа счёл нужным рассказать историю именно этой
семьи, по всей видимости, она являет собой типичный пример квебекской ячейки
137

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

3 / 2018

общества. Это совсем не значит, что все поставленные здесь проблемы обязательно
должны повторяться в других семьях. Некоторые из них могут повторяться в одной
семье, другие в другой. Есть, конечно, семьи, где именно этих проблем не существует,
но есть иные, не описанные автором рассмотренного романа. И очень хорошо, что
всегда есть надежда на их прекращение с началом нового сезона.
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Məqalədə Mari-Kler Blenin “Emmanüelin həyatında bir fəsil” adlı romanında təsvir olunan
fransızdilli kanadalı bir kəndli ailəsinin tarixçəsindən bəhs olunur. Əhvalat ailənin Emmanüel adlı on
altıncı oğlan uşağı üzərində qurulur. Həyatının bircə qış fəsli təqdim olunan ailə çox ağır həyat tərzi
sürür, uşaqların bir qismi həlak olur. Cəmiyyətdə gedən neqativ proseslər də burada öz əksini tapır.
Lakin həmişə ümid yeri olduğu üçün yazın gəlişi qış fəslinin sonu kimi, çətinliklərin sonu kimi qələmə
alınır.
S.D.Vahabova
History of one family in canadian literature
Summary
This article is about the history of a French-speaking Canadian village family, described in the
novel of Marie-Claire Blais. Events unfold around a boy named Emmanuel, who was born sixteenth in
the family. Only one season is described in the novel. Gust winter leads the family to a very difficult
existence, several children die. The negative processes occurring in the society are also reflected here.
But because there is always place to hope, the coming of spring is presented as the end of winter, the
end of difficulties.
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На современном этапе азербайджанская русистика достигла больших успехов в
области изучения и исследования проблем русского языка и русской литературы. По
этим направлениям был написан ряд фундаментальных исследовательских работ.
Исследование проблем русской литературы в Азербайджане велось и ведётся в
двух аспектах: 1) исследование русско-азербайджанских литературных связей и 2) исследование проблем русской литературы. Проблемы русско-азербайджанских литературных связей исследовались такими азербайджанскими учёными, как М.З.Садыхов,
Г.Б.Бабаев, А.Д.Гаджиев, Ф.Рзаев и др. Русскую литературу исследовали С.Г.Асадуллаев, А.А.Рошаль, А.А.Гаджиев, М.К.Коджаев, И.И.Агаева, Р.К.Кулиева, Н.Г.Набиев,
З.Рустамова и др.
Одним из известных учёных-русистов Азербайджана является Сейфулла
Гудратович Асадуллаев. В 1947 году он поступил в Азербайджанский государственный
институт учителей им. М.Ф.Ахундова, который окончил с отличием в 1949 году. В
1949 – 1951 годах учился в Азербайджанском педагогическом институте им. Ленина, на
факультете русского языка и литературы, который также окончил с отличием. По
окончании института до 1956 года работал лаборантом, преподавателем кафедры
русской литературы АПИЯ им. М.Ф.Ахундова. C 1966 года и до конца жизни заведовал
кафедрой русской литературы в БГУ. В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Ф.Гладков и литературная жизнь 20-х годов». В 1980 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Историзм, теория и типология социалистического реализма». Заслуги С.Г.Асадуллаева перед отечественной филологической наукой и образованием были высоко оценены правительством - учёный был награждён почётным
званием Заслуженного деятеля науки.
В глубоко содержательном исследовании азербайджанского учёного рассматриваются такие теоретические проблемы русской литературы первой половины ХХ века,
как метод и мировоззрение, проблемы характера, стиля, пафоса в литературе социалистического реализма. Определяя сущность метода социалистического реализма,
С.Г.Асадуллаев пишет: «Опираясь на объективные законы развития природы и человеческого общества, социалистический реализм предложил новый взгляд на поступательный ход всемирной истории и в силу этого стал творческим методом всей передовой литературы и искусства нашего времени» (1, с. 4).
Безусловно, С.Г.Асадуллаев не был свободен от требований и норм марксистсколенинской идеологии советской эпохи. Вместе с тем, как крупный учёный и мыслитель,
он хорошо понимал, что реализм в русской литературе ХХ века коренным образом
отличается от классического реализма, имевшего место в русской литературе от
А.С.Пушкина до Л.Толстого и А.П.Чехова. Но все эти отличия и своеобразие реализма
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ХХ века подавались под соусом социалистического реализма, якобы как высшего
проявления реалистического метода.
Работа С.Г.Асадуллаева отличается тщательным анализом историко-литературного процесса, а также привлечением большого объема научной литературы на эту
тему. Среди множества поднятых им вопросов, связанных с социалистическим
реализмом, особый интерес представляет вопрос о связи соцреализма с революционной
романтикой. Конечно, это была попытка советских теоретиков искусства спасти
соцреализм от односторонности, сухости, декларативности, вульгарного социологизма.
С этой целью они объявили «органическое единство революционной романтики и
социалистического реализма» (2, с. 31). В защиту этого единства выступил и азербайджанский учёный-литературовед Микаил Рафили.
Другой важной особенностью социалистического реализма считается «пафос
утверждения», о чём подробно пишет С.Г.Асадуллаев. «Утверждение художественными средствами действительности революции и социализма сделалось эстетической
программой, главной целью советской литературы и искусства…» (1, с. 106), которые
нацелены были на утверждение «эстетиче-ского идеала общества, породившего эту
литературу» (1, с. 107). В этом теоретики соцреализма и видели разницу между социалистическим и критическим реализмами.
Проблема характера также была одной из главных в теории соцреализма и решалась она в свете тезиса Энгельса о реализме, как об изображении «типических характеров в типических обстоятельствах». Характер мыслился, таким образом, как порождение и результат объективных обстоятельств, то есть социалистической действительности. Это, конечно, сужало содержание литературного характера и сводило его к
функции социальной действительности, хотя учёные настойчиво повторяли принцип
«диалектики характеров и обстоятельств» (1, с. 113). Азербайджанский учёный,
ссылаясь на работу Л.Цыплина, соглашается с ним в том, что характер – это «вся совокупность особенностей данной личности, отличающая её от других личностей» (1, с.
114). Следует отметить, что подобное определение характера слишком упрощённая и
односторонняя, но и принципы соцреализма иного определения признать не смогли бы.
В целом, работы С.Г.Асадуеллаева представляют большой интерес, они внесли большой вклад в изучение многих теоретических вопросов русской литературы ХХ века.
Над проблемами русской литературы в Азербайджане работала и проф.
А.А.Рошаль, которая преподавала русскую литературу XIX в. в АПИЯ им. М.Ф.Ахундова и в основном исследовала творчество А.Ф.Писемского. Монография А.А.Рошаль,
посвящённая творчеству Писемского, называется «Писемский и революционная
демократия» (Баку, 1971). А.А.Рошаль прежде всего отмечает сложность и противоречивость мировоззрения писателя, выражающаяся в его неоднозначном отношении к
революционно-демократическому движению в России 60-х годов. Ссылаясь на высказывания М.Горького и К.А.Федина о Писемском, А.А.Рошаль пытается доказать близость позиции автора «Взбаламученного моря» к лагерю революционных демократов.
Задачу своего исследования А.А.Рошаль определила так: «Основная задача – рассмотреть место Писемского в общественно-политической борьбе 50–70-х годов и его связь с
революционными разночинцами…» (7, с. 7).
Через всестороннее и глубокое исследование творческой эволюции Писемского
А.А.Рошаль приходит к выводу о том, что «взаимоотношения писателя с революционной демократией были сложны и своеобразны». Тем не менее, утверждает исследователь, «по мере развития революционного движения ему становился все яснее моральный облик революционера. От басен о разврате нигилистов… он переходит к высокой
оценке революционной морали» (7, с. 121). Эту эволюцию мировоззрения писателя
А.А.Рошаль прослеживает на материале анализа романов «Взбаламученное море» и «В
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водовороте». Но в целом, как считает А.А.Рошаль, Писемский не принял революционной идеи Герцена и Чернышевского и объясняет это тем, что, якобы, он «не был способен» понять «революционную диалектику» (7, с. 122). Однако как писатель, как художник слова Писемский, как считает А.А.Рошаль, занимает важное место в истории русской литературы и обогатил её новыми темами и образами и «первым ввёл в русскую
литературу термин «мещанства» в его широком социальном смысле» (7, с. 124).
Работа А.А.Рошаль, несомненно, является важным вкладом в азербайджанскую
русистику, в дело исследования проблем русской литературы в Азербайджане.
Одним из известных азербайджанских литературоведов, посвятивших много
научных статей и монографий теоретическим проблемам литературы, в том числе и
русской литературы, является А.А.Гаджиев. Он является автором таких работ, как
«Концепция «идеальной поэзии» в эстетике В.Г.Белинского» (Казань, 1863), «Предмет,
содержание, форма художественной литературы» (Баку, 1967), «Романтизм и реализм.
Теория литературно-художественных типов творчества» (Баку, 1972), «Реализм в
литературе советского Востока» (Баку, 1978) и др.
Предметом его исследований были теоретические вопросы литературы (мировой,
русской и азербайджанской). Главный его труд, который он защитил как докторскую
диссертацию, это монография «Романтизм и реализм», где исследуются в основном три
проблемы: структура, эстетическая сущность и историческое развитие типов творчества. Романтический и реалистический типы творчества исследуются А.А.Гаджиевым на уровнях предмета, содержания и формы. «Тип творчества, - пишет учёный, - это
целостное единство таких компонентов, как предметно-тематическая основа, образноидейное содержание, жанрово-речевая форма соответствующих романтических или
реалистических произведений» (3, с. 23).
К романтическому типу творчества А.А.Гаджиев относит как «Песню о Роланде»,
поэмы Низами Гянджеви, так и поэмы Байрона и Лермонтова. Романтический тип
творчества учёный находит и в литературе эпохи Возрождения, и в литературе XVIII и
XIX веков. Если для реализма основополагающим принципом он считает изображение
социальных отношений и социально мотивированные характеры, то для романтизма
таковым признаётся принцип духовный. Вместе с тем, А.А.Гаджиев не ставит чёткой
грани между реалистическим и романтическим типами творчества и говорит об их
взаимопроникновении и отмечает, что типы творчества – это «проявление двуединой
сущности художественной литературы как вида искусства» (3, с. 339).
Таким образом, труд А.А.Гаджиева о романтизме и реализме можно считать
важным вкладом в изучение этих главных теоретических проблем литературы.
Одним из плодотворно работающих азербайджанских русистов является известный чеховед профессор Р.Г.Кулиева. Помимо множества научных статей и докладов на
международных конференциях, перу Р.Г.Кулиевой принадлежит такое фундаментальное исследование по Чехову, как «Чехов и проблема импрессионизма» (Баку, 1988).
Выпускница Бакинского государственного университета Р.Г.Кулиева прошла аспирантуру в МГУ им. Ломоносова. В 1990 году Р.Г.Кулиева защитила докторскую диссертацию по творчеству А.П.Чехова. Исследования и статьи Кулиевой, посвящённые проблемам русской литературы, изданы в её книге «Литература в контексте времён» (Баку,
2017). Сюда входят такие статьи учёного, как «Чехов и азербайджанский театр», «К
постановке вопроса о чеховском импрессионизме», «Литературно-критические взгляды
Н.А.Бердяева», «Пастиш как элемент поэтики постмодернизма», «Евразийство В.Хлебникова», «Поэтика прозы Ивана Бунина», «Архетип «усадьба» в русской литературе XIX
века» и многие другие, раскрывающие разные стороны поэтики русской литературы.
Но главным объектом многих исследований Р.Г.Кулиевой является творчество
А.П.Чехова. А главный предмет исследования учёного – это проблема импрессионизма
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в творчестве А.П.Чехова. «Внутри его реализма, – пишет учёный, – родился и вырос
импрессионистский символизм, в его объективизме свил себе прочное гнездо лирика
субъективных настроений» (5,с.10). Именно органическое слияние в художественном
тексте А.П.Чехова объективного, беспристрастного изображения действительности и
присутствие скрытого субъективного начала как выражения авторской позиции Кулиева считает главным своеобразием поэтики Чехова. В острой полемике с отечественными и зарубежными чеховедами Кулиева отстаивает свои позиции и говорит своё новое
слово о А.П.Чехове. Все исследователи, говоря о своеобразии реализма А.П.Чехова,
избегали термина импрессионизм, заменяя его «новой формой реализма» (5, с. 28).
Кулиева же, прямо называя вещи своими именами, утверждает, что «стремление обойти термин, не дать его там, где он явно уместен, в характеристике приёмов, кажется нам
неправомерным, немотивированным» (5, с.28).«Импрессивные» элементы, по мнению
Кулиевой, необходимы были А.П.Чехову именно «для придания особой выразительности тексту и составляют своеобразие его стиля» (5, с. 30). Подробно исследуя элементы импрессионизма в творчестве А.П.Чехова, Кулиевая смогла, во-первых, объяснить истоки своеобразия реализма и скрытой лирики прозы А.П.Чехова, во-вторых,
обогатить чеховедение глубоким и содержательным исследованием. Поэтому её работу
о А.П.Чехове можно считать важным вкладом и в азербайджанскую русистику.
Работа Набиева Н.Г. («Человек в мире Л.Н.Толстого» М.: Диалог-МГУ, 1999. 280
с.) также посвящена проблемам русской литературы, точнее, творчеству Л.Толстого. В
работе исследуется концепция человека у Толстого, прослеживается эволюция этой
концепции в творчестве писателя. Исследователь отмечает такие этапы в развитии этой
концепции, как человек в человеке, или изображение диалектики души человека
(«Детство», «Отрочество», «Юность»); человек в истории («Война и мир») – изображение человека на фоне исторических событий; человек в семье («Анна Каренина») влияние объективных законов семьи на характер и психологию человека и, наконец,
человек в обществе («Воскресение») – изображение человека на фоне общества.
По мнению исследователя, противопоставление личностью своей воли воле
истории приводит героев Толстого (Андрея Болконского, Наполеона) к поражению и,
наоборот, подчинение своей воли воле истории приводит человека (Безухова, Кутузова)
к победе, к истине и счастью. Писатель ставит проблему волюнтаризма и фатализма в
романе «Анна Каренина». Анна своим максимализмом и эгоизмом идёт против законов
семьи и гибнет, тогда как Левин доходит до истины о необходимости отказаться от
своих эгоистических претензий и жить для других, «для Бога, для души». Дмитрий
Нехлюдов («Воскресение») постепенно из человека социального, с социально мотивированным характером становится человеком естественным, с нравственно мотивированном характером и находит истину о жизни и человеке в Евангелии и вере в Христа.
Круг замыкается, философия естественно-природного начала сливается с началом нравственным, религиозным. Ту истину, в которой жил ребёнок Николенька Иртеньев,
Дмитрий Нехлюдов находит в религии, в православной вере.
Внимание азербайджанских учёных-литературоведов привлекало и творчество
Ф.М.Достоевского. Наследие великого писателя долгое время не исследовалось и не
преподавалось в школах и вузах на должном уровне. В Азербайджане мало знали о
Ф.М.Достоевском и мало переводили его произведения на азербайджанский язык. Из
пяти его крупных романов только «Преступление и наказание» и «Идиот» были переведены на азербайджанский язык.
А что касается научно-исследовательских работ азербайджанских литературоведов, то не было ни одного более или менее обстоятельного исследования творчества
этого великого реалиста. Поэтому достойны всяческого внимания работы азербайджанского учёного М.К.Коджаева, посвятившего себя изучению, преподаванию, исследо142
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ванию и переводу произведений Ф.М.Достоевского. Следует отметить также и то, что
под руководством М.К.Коджаева несколько молодых аспирантов и диссертантов
написали работы и защитили диссертации по Достоевскому. Эта работа продолжается и
поныне – пишутся докторские диссертации о Достоевском.
Что касается исследований М.К.Коджаева о Ф.М.Достоевским, то они охватывают разные стороны и разные темы творчества великого писателя. Но одна проблема
проходит как лейтмотив через все исследования азербайджанского учёного. Это
проблема характера в творчестве Ф.М.Достоевского, которой посвящены такие работы
Коджаева, как «Проблема характера в творчестве Ф.М.Достоевского (1866 – 1872)»
(Баку, 1990), «Концепция характера в творчестве Ф.М.Достоевского (1846 – 1972)» автореферат докторской диссертации (Баку, 1990), «Характеры и идеи Ф.М.Достоевского» (Баку, 2007), а также множество статей и тезисов докладов.
М.К.Коджаев считает, что специфику поэтики Достоевского составляет преимущественный интерес писателя не столько к сюжетным событиям и конфликтам, сколько к характерам действующих лиц произведений. Романы Ф.М.Достоевского учёный
называет «романами характеров», хотя в произведениях писателя немаловажную роль
играют и события и приключения.
Как известно, герои Ф.М.Достоевского в большинстве своём отличаются двойственностью их характеров. Даже одно из произведений его называется «Двойник». Но
двойственны и такие герои Ф.М.Достоевского, как Раскольников, Ставрогин, Аркадий,
Иван Карамазов. Чем объясняется внутренняя двойственность героев Ф.М.Достоевского, в чём истоки этих противоположных начал, которые уживаются в личности одного
и того же героя? На этот счёт существуют разные мнения. Коджаев объясняет этот вопрос сочетанием в психологии, характере и жизнедеятельности героев Ф.М.Достоевского двух противоположных начал: нравственного и социального, точнее нравственно и
социально обусловленных начал. Это означает, что в характере героев Ф.М.Достоевского исследователь выделяет такие качества, которые обусловлены и определены социальной средой, в которой живёт герой, и естественной природой, натурой человека.
Поэтому героев Ф.М.Достоевского М.Коджаев делит на две группы: социальные и
нравственные характеры. К первым он относит таких, как Лужин, Свидригайлов, Лебезятников («Преступление и наказание»), князь Тоцкий, генерал Епанчин («Идиот»),
Пётр Верховенский («Бесы»), князь Сокольский («Подросток»), Фёдор Карамазов
(«Братья Карамазовы»), а ко вторым – таких, как Соня Мармеладова («Преступление и
наказание»), князь Мышкин («Идиот»), Даша («Бесы»), Аркадий («Подросток»), Алёша
Карамазов («Братья Карамазовы»). Первые из указанных героев в своей жизни руководствуются в основном тем, что предлагает им общество. Это сыны общества и его
порождения. Вторые исходят из естественных побуждений человеческой природы, из
нравственных потребностей души. Это – дети природы.
Эволюцию творчества Ф.М.Достоевского Коджаев делит на три периода: 1) 40-е
годы; 2) 60-е годы и 3) 70 – 80-е годы. Для каждого из указанных периодов характерен
определённый принцип изображения человека.
Для 40-х годов характерен был социально-психологический принцип изображения человеческих характеров. Это означает, что характер «маленького человека»,
например, Макара Девушкина из «Бедных людей», а также других героев произведений
писателя 40-х годов мотивируется и изображается как результат, с одной стороны,
социального положения, с другой – психологии, душевной доброты героя. Характер и
судьбу Макара Девушкина определяют его бедность, то есть социальный фактор, и его
доброта, гуманизм, то есть психологический, духовный фактор.
Для героев-идеологов 60-х годов, таких как Раскольников, Ставрогин и др.,
характерен был идейно-нравственный принцип изображения, когда определяющими
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психологию и действия героев факторами являются идея и нравственный принцип.
Раскольников, с одной стороны, одержим идеей, которая приводит его к убийству
старухи-процентщицы Алёны Ивановны и её сестры Лизаветы, с другой стороны,
внутреннее нравственное чувство сопротивляется его деянию и после совершения преступления заставляет его раскаяться и признать своё преступление. Таких героев
Ф.М.Достоевского называли героями-идеологами.
Герои Ф.М.Достоевского 70–80-х годов и прежде всего один из главных персонажей романа «Братья Карамазовы» Иван Карамазов, изображаются Ф.М.Достоевским с
двух позиций: философской и религиозной. Поэтому этот принцип изображения героя
М.Коджаев назвал философско-религиозным принципом. Иван Карамазов руководствуется в своей жизни философским анализом характера личности и общественной действительности, а его младший брат Алёша Карамазов и его духовный наставник отец
Зосима руководствуются исключительно заветами Христа и этическими принципами
православной веры. Глубокий ум и большой гуманизм не спасли Ивана от трагедии и
поражения потому только, что он пренебрегал принципами веры и опирался исключительно на философию. А по мнению Ф.М.Достоевского, как указывает М.Коджаев,
самым адекватным способом познания и объяснения сущности человека и человеческого бытия является религия, а не философия.
Проблема характерологии Ф.М.Достоевского, таким образом, стала главной задачей и предметом исследования М.Коджаева. Его работа получила высокую оценку как
азербайджанских, так и русских учёных-литературоведов.
Итак, как видно из этого обзора, азербайджанскими исследователями сделано
немало в области изучения и преподавания русской литературы. Эта интересная и
нужная работа продолжается.
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J.R.Məmmədova
Rus ədəbiyyatının problemləri Azərbaycan alimlərinin tədqiqatlarında
Xülasə
Məqələdə Azərbaycan rusist alimlərinin rus ədəbiyyatının müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş
tədqiqat işləri təhlil olunur və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslarının bu sahədə əldə etdikləri elmi nailiyyətlər göstərilir. Tədqiqat obyekti kimi Seyfulla Əsədullayevin, Anna Roşalın, Arif Hacıyevin, Rəhilə
Quliyevanın, Nizami Nəbiyevin, Məmməd Qocayevin rus ədəbiyyatının pborlemlərinə həsr olunmuş
əsərləri araşdırılır. Bu problemlər içərisində aşağıdakıları göstərmək olar: sosialist realizminin tarixi,
nəzəriyyəsi və tipologiyası, realizm və romantizm yaradıcılıq növləri, Çexov və impessionizm problemi, L.Tolstoy yaradıcılığında insan problemi, Dostoyevskinin xarakter konsepsiyası və s. Təhlilin
nəticəsi olaraq məqalədə Azərbaycan rusist alimlərinin elmi nailiyyətləri qeyd edilir.
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J.R.Mammadova
Problems of Russian literature in the studies of Azerbaijani scientists
Summary
The article focuses on the research works of Azerbaijani scientists of Russian language and
literature about various problems of the Russian literature and the scientific achievements of Azerbaijani
literary critics. The objects of the research are the works of Seyfulla Asadullayev, Anna Roshal, Arif
Hajiyev, Rakhila Guliyeva, Nizami Nabiyev, and Mammad Gochayev's works on Russian literature.
These problems can be summarized as follows: history, theory and typology of socialist realism, types of
creativity of realism and romance, problem of Chekhov and impessionism, human problem in L.
Tolstoy's creativity, Dostoevsky's character conception, etc. As a result of the analysis, the article points
out the scientific achievements of Azerbaijani scientists of Russian language and literature.
Rəyçi: filol.e.d., prof. M.Q.Qocayev
Redaksiyaya daxil olub: 30.03.2018
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ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА. ПСИХОЛОГИЯ.

S.A.ABASOVA
e-mail: s-asadzade@mail.ru

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
(Bakı şəh., Ü.Hacıbəyov küç., 68)

DAUN SİNDROMUNUN YARANMASININ GENETİK ƏSASLARI
Açar sözlər: trisomiya, prenatal, meyoz, kariotip, xromosom, diaqnostika
Ключевые слова: трисомия, пренатальный, мейоз, кариотип, диагностика
Key words: trisomy, prenatal, meiosis, karyotype, diagnosis

Aktuallıq: Daun sindromlu uşağın dünyaya gəlməsinin səbəbini başa düşmək üçün genetikada bir sıra anlayışları, xüsusilə də genlər, xromosomlar, hüceyrələrin bölünməsi haqqında məlumatları araşdırmaq lazımdır. Bu gün toplanmış biliklər və qarşıdakı perspektivlər
Daun sindromlu adamların keçmişdə ədalətsiz olaraq məhdud imkanları haqqında mif və
stereotipləri dəf etməyə imkan vermişdi.
İnsanın bədəninin hər bir hüceyrəsinin nüvəsində canlı sistemin inkişaf proqramlarının
daşıyıcısı olan genlər yerləşir. Genlər DNK (dezoksinuklein turşusu) adlanan xüsusi materialdan ibarətdir. Genlər hüceyrələrə necə böyümək və inkişaf etmək haqqında instruksiyalar verir.
Əgər insan orqanizmini kompüterlə müqayisə etməli olsaq, onda genlər kompüterin necə
işləməli olduğunu diktə edən proqramdır. İnsanın, demək olar ki, bütün əlamətləri, gözlərinin
rəngindən, qollarının uzunluğundan başlayaraq, səsinin tembrinədək genlərdə kodlaşdırılır.
Bizim hər birimizdə milyonlarla gen var. Genlər, mayalanma zamanı biri atadan, digəri anadan
olmaqla cütlüklər yaradır. Məsələn, ata və ana saçın rəngini təyin edən bir neçə geni övladlarına
ötürür. Nəticədə onların övladı bu genlərin kombinasiyasının varisi olur. İnsanlar arasında olan
qeyri adi fərqlilik valideyn genlərinin möhtəşəm sayda kombinasiyaları ilə şərtlənir.
Genlər xromosomlar adlanan mikroskopik, çubuqformalı cisimciklərdə yerləşir. Xromosomlar içərisində genlər yerləşən bağlama kimidir. Bədənimizin hər hüceyrəsində adətən 46
xromosom olur. Xromosomlar 23 cütlük yaradır. Hər cütlükdə bir xromosom irsən atanın
spermatazoidindən, digər xromosom isə irsən ananın yumurta hüceyrəsindən keçir. 23 cüt
xromosomdan ancaq bir cütü fərqli olur ki, o da cinsiyyəti təyin edən X və Y xromosomlarıdır. İnsanın hər bir hüceyrəsində 22 cüt autosom xromosom olur, onlar ölçülərinə görə ardıcıl düzülür. Kişilərdə və qadınlarda autosomlar eyni olur. 23-cü cüt isə cinsi xromosomlardan ibarət olaraq kişilərdə və qadınlarda fərqlidir, yəni qadınlarda iki XX xromosomlar, kişilərdə isə XY xromosomlardan ibarətdir.
Xromosom yığımı (kariotip) tədqiq edilərkən onları identifikasiya etmək və hər hansı
bir struktur anomaliyalarını (xromosom materialının itirilməsi və ya artırılması) aşkar etmək
asan olsun deyə, xromosomlar rənglənir. Flüoresentiv hibridizasiya İn Situ (Fluorescense İn
Situ Hybridization və ya FİSH) – flüoresens molekulların köməyilə xromosomların və ya
onların hissələrinin rənglənməsi üçün yeni texnologiyadır. Bu lüminessent mikroskopiyanın
köməyilə onların identifikasiyasını asanlaşdırır. FİSH texnologiyası kariotipdə artıq xromo-
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som materialının olmasını və ya əksinə, xromosom çatışmazlığını testləşdirmək məqsədilə də
istifadə oluna bilər.
Xromosomun ölçüsü böyük olduqca, tərkibinə daha çox gen yerləşir. Tədqiqatçıların
fikrincə xromosomlar qarşılıqlı fəaliyyətdədirlər və hər bir kombinasiya dəqiq balanslaşmış
olur. Hər hansı bir səbəbdən əlavə xromosom yaranırsa, demək genetik balans pozulur. Əgər
artıq xromosom böyük xromosomun əlavə surətidirsə, uşaq ölü doğulur. Əgər kiçik xromosomların surəti üçlük yaradırsa, məsələn, 21-ci xromosom, bu zaman körpənin sağ qalmaq
şansı artır. Məhz bu səbəbdən Daun sindromu insanlar arasında ən geniş yayılmış xromosom
pozulmasıdır.
İnsan həyatı milyardlarla hüceyrədən təşkil olunan mürəkkəb insan orqanizminə çevrilən bir mayalanmış yumurtadan (ziqota) başlayır. İnsan orqanizminin toxumaları təşkil olunduqları hüceyrələrin sayının artması hesabına inkişaf edir. Böyük adamda bir çox hüceyrələr
ölmüş hüceyrələri əvəz etmək üçün reproduksiya olunur. Beləliklə, inkişaf və əvəzetmə prosesləri yeni hüceyrələrin yaranmasını tələb edir. Bir hüceyrə iki hissəyə bölünür, iki hüceyrədən dördü yaranır və s. Bir çox hüceyrələr mitoz adlanan bölünmə prosesi zamanı özünün
surətini yaradır. Mitoz (yunan sözü “mitos”-sap ) və yaxud qeyri düzünə bölünmə, ardı kəsilməyən proses kimi baş verir. Bu bölünmə nəticəsində əvvəl irsiyyət materialının ikiləşməsi,
sonra isə onun eyni bərabərdə iki yeni hüceyrələr arasında paylanması baş verir. Mitoz zamanı hüceyrə (ana hüceyrə) xromosomlar da daxil olmaqla öz tərkibinin daha bir surətini çıxarır. Bir ana hüceyrə hər biri 46 xromosomdan ibarət olan iki qız hüceyrəyə bölünür. Hüceyrələrin bölünməsi fundamental həyati prosesdir. Mitozun bütün mərhələləri müəyyən sayda
genlər tərəfindən nəzarət olunur. Əgər bu prosesdə pozulma baş verərsə, “xərçəng” kimi bədxassəli xəstəlik yaranar.
Spermatazoidlər və yumurta hüceyrələrdən başqa insan orqanizminin demək olar ki, bütün hüceyrələri mitoz yolu ilə bölünür. Tam yetişənədək spermatazoidlər və yumurta hüceyrələr 46 xromosom tərkibli hüceyrələrdən reproduksiya olunurdular. Tam yetişdikdən sonra isə
onlar meyoz bölünməyə məruz qalırlar. Meyoz- (yunan sözü meyozis-azalma) mitoz bölünmədən əsaslı fərqlənir. Meyoz prosesi iki bir-birinin ardınca sürətlə gedən hüceyrə bölünməsindən təşkil olunur. Birincidə, yəni reduksion bölünmədə xromosomların sayı iki dəfə
azalır. İkincisi mitoz bölünməsi kimi həyata keçir. I mərhələnin ilkin fazalarında xromosomlar
daxil olmaqla hüceyrənin tərkibi ikiləşir. Xromosomun hər cütü bölünür və nəticədə qız hüceyrələrin hərəsinə bir xromosom düşür. Məhz buna görə meyoz 1 reduksion bölünmə adlanır. Meyoz 2 zamanı qız hüceyrələr adi mitotik bölünmə ilə hər birində 23 xromosom olan
dörd hüceyrəyə ayrılır. Bununla da mayalanma zamanı spermatazoid və yumurta hüceyrə hər
biri 23 xromosoma malik olur. (1, s.57-61)
Kişilərdə və qadınlarda meyoz prosesi fərqli olur. Kişilərdə cinsi yetişkənlik dövründən
başlayaraq bütün həyatları boyu milyonlarla spermatazoid yetişir. Spermatazoidlərin həyat
qabilliyi bir gün olduğundan , onlar mütəmadi olaraq yetişməlidir. Buna görə də meyozun I və
II bölünməsi kişilərin bütün yetişkən həyatı boyu davam edir. Qadınlarda isə əksinə, anadan
olanda onlar artıq tam yumurta hüceyrə yığımına malik olurlar və bu hüceyrələrin sayı həyat
boyu dəyişmir. Qızlarda meyoz I yolu ilə yumurta hüceyrələrin yaranması hələ ana bətnində
başlayır. Lakin bu proses sona çatmır və qız uşağının cinsi yetişkənliyə çatdığı dövrədək
müvəqqəti dayanır. Meyozun birinci bölünməsi yeniyetmə qızlarda və qadınlarda menstrual
siklin yarısında ovulyasiya zamanı sona çatır, yumurta hüceyrə formalaşır. Formalaşmış
yumurta hüceyrə spermatazoidlə mayalandıqda meyozun ikinci mərhələ bölünməsi baş verir.
Məhz meyoz prosesi bütün insanlarda eyni sayda xromosom yığımını təmin edir. Əfsus ki,
meyoz zamanı xromosomlar bölünərkən pozulmalar yaranır. İlk trimestrdə hamiləliyin pozulması məhz xromosom pozulmaları səbəbindən baş verir.
Mayalanma zamanı spermatazoid və yumurta hüceyrənin birləşməsi baş verdikdə,
embrionun qız hüceyrəsi hər valideyndən 23 xromosom olmaqla cəmi 46 xromosom alır.
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Mayalanmadan sonra ziqota mitoz yolu ilə böyüməyə və inkişaf etməyə başlayır. Əvvəlcə iki
tamamilə eyni olan hüceyrələr formalaşır. Milyardlarla hüceyrə yarananadək mitoz prosesi
davam edir. Hüceyrələrin ikiləşməsi prosesində onların genetik materialı da ikiləşdiyindən hər
bir yeni hüceyrə ilk mayalanmış hüceyrənin genetik informasiyasını daşıyır. Hər bir sonrakı
hüceyrənin genetik kodu əvvəlki hüceyrənin genetik koduna identik olduğundan son nəticədə
dünyaya gələcək uşağın gen tərkibi məhz ilk mayalanmış hüceyrənin genetik strukturundan
asılıdır. Meyoz zamanı uşağın sonrakı böyüməsinə və inkişafına təsir edə biləcək çoxsaylı
pozulmalar baş verə bilər. Bu patologiyaların bəziləri xromosomların düzgün olmayan
bölünməsinin nəticəsi kimi Daun sindromunun yaranmasına səbəb olur (2, s.31-36).
Çox zaman Daun sindromunun yaranmasına meyoz prosesi zamanı xromosom
cütlərindən birinin bölünməməsi səbəb olur. Nəticədə qız hüceyrələrindən biri 24 xromosom
aldığı halda, digərinə 22 xromosom düşür. 22 xromosomlu hüceyrə (bir xromosom itirilib)
yaşamağa qabil olmur. Əksinə, 24 xromosomlu hüceyrə (yumurta hüceyrə və ya spermatazoid) yaşamağa və mayalanmağa qabil olur. Belə olduğu halda mayalanmış yumurta hüceyrə 46
xromosom əvəzinə 47 xromosoma malik olur. Xromosomların birində üçlük yarandığına görə
həkimlər belə vəziyyəti trisomiya adlandırırlar. Daun sindromu məhz 21-ci xromosom cütündə düzgün olmayan bölünmə nəticəsində yaranır. Trisomiya -21 o deməkdir ki, mayalanmış yumurta hüceyrənin 21-ci xromosomunda normalda bir cüt xromosom əvəzinə, üçlük yaranır. Hüceyrələrinin bölünməsi ilə böyüyən və inkişaf edən embrionun artıq xromosomu da
nüsxələnərək yeni yaranmış hüceyrələrə daxil olur. Nəticədə körpənin bütün hüceyrələri artıq
21-ci xromosoma malik olur. Daun sindromunun yaranmasına səbəb olan 21-ci xromosom
cütündə əlavə bir xromosomun olması onun ilk təsvirindən 100 il sonra 1959-cu ildə üzə
çıxarılmışdır. Daun sindromu hallarının 95%-də məhz bu mexanizm təzahür edir. 88-90%
Daun sindromlu insanlarda artıq xromosom anadan gəlir. 70% hallarda bu pozulma meyozun
I mərhələsində, qalan 30% hallarda isə meyozun II mərhələsində baş verir.
Təxminən 3-4% Daun sindromlu uşaqlarda trisomiya - 21-in translokasiya forması təzahür edir. Meyoz zamanı tam xromosomun və ya onun bir hissəsinin (fraqmentinin ) qoparaq
digər xromosoma birləşməsi nəticəsində translokasiya baş verir. Əgər 21-ci xromosomun
translokasiyası və yapışması baş verirsə, onda mayalanmış yumurta hüceyrə 21-ci xromosom
üzrə trisomiyanın translokasiya formasına malik olur. Bu halda 21-ci xromosom digər xromosoma birləşərək (adətən 14-cü xromosoma) bir xromosom yaradır, kariotipdə t(14 ; 21) kimi
işarə olunur. Orqanizmin bütün hüceyrələrində 21-ci xromosom iki nüsxədə olur : biri 14-cü
xromosom, digəri t(14 ; 21). Nəticədə hüceyrə xromosom – 21-in üç nüsxəsini alır və Daun
sindromu yaranır.
Translokasiyaların təxminən ¾ mayalanma zamanı spontan olaraq baş verir. Digər hallarda translokasiya valideynlərdən birindən irsən keçir. Daun sindromunun yaranmasına səbəb
olan bu variant valideynlərdən irsən keçən yeganə formadır. Həkimlər belə valideyni “balanslaşdırılmış daşıyıcı” adlandırırlar. Daşıyıcı valideyn adi xromosom sayına malik olur, sadəcə
ümumi saydan hər hansısa iki xromosom bir-birinə yapışdığından 46 əvəzinə 45 xromosom
sayılır. Belə hüceyrə normal hüceyrə ilə birləşdikdə yaranan yeni hüceyrədə mütləq artıq olan
xromosom materialı yaranır. Valideyndə bu cür xromosom yerdəyişməsi balanslaşdırılmış olduğundan (irsi materialın artıqlığı və ya əskikliyi olmur) onun sağlamlığında əks olunmur.
Əgər valideynlərdən biri “balanslaşdırılmış daşıyıcı” olarsa, ailədə daha bir Daun sindromlu
uşağın anadan olması riski çox yüksəkdir. Uşağın kariotipində 21- trisomiyanın translokasiya
forması aşkar olunarsa, mütləq valideynlərin kariotipi yoxlanılmalıdır.
1-2% hallarda Daun sindromu artıq mayalanmadan sonra hüceyrə bölünməsi mexanizminin erkən mərhələlərində pozulmasının nəticəsi olaraq yaranır. Əgər belə bir pozulma ikinci və ya üçüncü bölünmə zamanı baş verərsə, nəticədə inkişaf edən embrionun hüceyrələrinin
bir qismi normal xromosom yığımına (46), digər qismi isə artıq 21-ci xromosoma (47) malik
olur. Belə uşaqda Daun sindromu üçün xarakterik olan fiziki əlamətlər az təzahür edir, əqli
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bacarıqları isə müqayisəli dərəcədə artıq olur. Daun sindromunun bu forması mozaik forma
adlanır. Hətta əlavə xromosom 21 yaranmış və sonrakı mitotik bölünmə zamanı itmiş olduğu
halda embrion inkişaf edərsə, mozaik forma yarana bilər. Beləliklə, Daun sindromunun mozaik forması iki yolla yarana bilər:
1. Mayalanmış yumurta hüceyrə əvvəlcədən 46 xromosoma malik olur. Amma mitoz
bölünmənin ilk mərhələlərində hüceyrələrin birində pozulma baş verir. Nəticədə 47 xromosomlu hüceyrə əmələ gələrək öz törəmələrini yaradır. Digər hüceyrələr adi xromosom yığımı
ilə (46 ) olur.
2. Mayalanmış yumurta hüceyrə əvvəlcədən 47 xromosoma malik olur, lakin sonrakı
bölünmələr nəticəsində hüceyrələrdən biri artıq xromosomu itirir. Nəticədə həmin hüceyrədə
46 xromosom alınır. Onun törəmələrində də xromosom yığımı 46 olur. Digər hüceyrələrdə isə
47 xromosom olur.
Mozaik formanın uşağın inkişafına təsiri onun orqanizmində olan “normal” hüceyrələrin sayından deyil, onların yerləşdiyi yerdən asılıdır. Məsələn, əlavə xromosom az bir qism
hüceyrələrdə yaranarsa, lakin onların hamısı beyində toplaşmış olarsa, onda uşaq 21-trisomiyanın klassik və ya translokasiya formasında olduğu kimi nevroloji pozulmalara və inkişaf
problemlərinə məruz qalacaq. Əksinə də ola bilər. Belə ki, uşaqda əlavə xromosomlu hüceyrələrin sayı çox miqdarda olduğu halda, Daun sindromu zəif təzahür edə bilər. Bu zaman zədəli hüceyrələrin bədənin hansı toxumalarında yerləşməsi vacib ünsürdür.
Orqanizmin və ya embrionun erkən inkişaf mərhələlərində bu və ya digər toxumada müxtəlif xromosomların nisbəti (məsələn, qanda) digər toxumalarda olan nisbətdən fərqlənə bilər.
Buna görə də Daun sindromlu uşaqda mozaik formanın nə ilə nəticələnə biləcəyini kariotipin
müayinəsi ilə müəyyən etmək mümkün deyil. Xüsusilə də beyin toxumasında normal hüceyrələrin çoxluğu uşağın fiziki və əqli inkişafına əlavə xromosomun təsirini yüngülləşdirir.
Hüceyrənin 21-ci xromosomunda ancaq kiçik hissəsik olan uşaqlar nadir halda dünyaya
gəlir. Belə körpələr iki tam 21-ci xromosom və əlavə xromosomun bir çiynini alırlar. Qismən
trisomiya -21 adətən, 21-ci xromosomdan başqa digər xromosomların da iştirak etdiyi kompleks xromosom translokasiyaları zamanı yaranır. Alimlər əlavə 21-ci xromosomun hansı hissələrinin Daun sindromunun bu və ya digər əlamətlərinin yaranmasını şərtləndirdiyini müəyyən etmək məqsədilə qismən trisomiya - 21 olan insanları müayinə etmişlər. Tədqiqatlar nəticəsində alimlər əlavə 21-ci xromosomun hansı hissəciyinin birləşməsindən asılı olaraq, belə
qənaətə gəlmişlər ki, “Daun sindromunun kritik zonası” xromosomun aşağı payında yerləşir.
Qismən trisomiya 21-də əlavə 21-ci xromosomun hansı hissəsinin uşaqda mövcud olmasından
asılı olaraq Daun sindromlu uşaqda bu sindromun fiziki əlamətləri az təzahür edərək, inkişafına çox təsir etməyə bilər və ya əksinə, həmin uşaq fiziki və əqli cəhətdən adi trisomiya
21-dən heç fərqlənməyə bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti: Daun sindromunun həm valideynlər, həm uşaqlar
üçün nə demək olduğunu anlamaq üçün faktlarla silahlanmaq lazımdır. Xromosom qüsurunun
növündən asılı olmayaraq Daun sindromu xarakterik kliniki şəkildə təzahür edir və onun konkret formasını ancaq xromosom yığımının sitogenetik təhlilinin köməyilə təyin etmək olar.
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С.А.Абасова
Генетическая основа формирования синдрома Дауна
Резюме
В основе каждой клетки человеческого организма гены являются носителями программ
развития живой системы. Гены состоят из специального материала, называемого ДНК (дезоксинуклеиновая кислота). Гены дают инструкции о том, как выращивать и развивать клетки. Если
нам нужно сравнить человеческое тело с компьютером, гены - это программа, которая диктует,
как компьютер должен работать. Почти все признаки человека закодированы в генах, начиная с
цвета глаз, длины их рук, до силы голоса. У каждого из нас есть миллионы генов. Гены создают
пары, одни от отца, другие – от матери. Например, отец и мать передают несколько генов,
которые определяют цвет волос их детей. В результате их потомство становится наследником
комбинации этих генов.
S.A.Abasova
Genetik basis of the formation of Down syndrome
Summary
At the heart of each cell of human body genes are carrying development proqrams of living
systems. Genes consist of special materials called DNA. Genes give instruction about how to grow
and develop the cells. If we need to compare human body with computer, the genes –is the program,
which dictates how the computer must work. Almost all signs of human body coded in genes , since
the colour of eyes, long hands and to power of voice. Each of us has million genes. The genes create
couples some from father other from mother. For exampl father and mother pass a few genes which
define the colour of hair of their children. At the result their offspring becomes heir of combination of
these genes.
Rəyçilər: filol.f.d., dos. T.Ağayeva,
ped.f.d. S.Aslanova
Redaksiyaya daxil olub: 04.04.2018
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
(Bakı şəh., Ü.Hacıbəyov küç., 68)

EŞİTMƏ QÜSURLU GƏNCLƏRİN SOSİAL REABİLİTASİYA
VƏ ADAPTASİYASININ ŞƏRTLƏRİ VƏ YOLLARI
Açar sözlər: kar uşaq, eşitmə qüsuru, cəmiyyət, sosial reabilitasiya, adaptasiya, inteqrasiya,
Ключевые слова: глухие дети, нарушение слуха, общество, социальная реабилитация, адаптация,
интеграция
Key words: hearing impairment children, society, social reabilitation, adaptation, inteqration

Respublikamızda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin, o cümlədən kar və zəif eşidənlərin sosial inteqrasiyası bir sıra istiqamətlər üzrə həyata keçirilir. Bunların sırasına, sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslərin sosial müdafiəsi, sosial reablitasiyası, sağlam həmyaşıdlarıyla
bərabər təhsili, peşəyə yiyələnməsi və özünüməşğulluğu, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin sərbəst hərəkət etmə imkanı, mədəni həyatda iştirak etmə hüququ, asudə və istirahət vaxtının səmərəli keçirilməsi üçün imkanlar yaradılması və s. aiddir.
Son hesablamalara görə, hazırda Azərbaycanda 570 min nəfər və ya ölkə əhalisinin
5,96%-i qədər əlilliyi olan şəxs vardır ki, bunlardan da 67 min nəfəri 18 yaşadək olan uşaqlardır. Bu insanların səmərəli sosial müdafiə sisteminin təmin edilməsi və onların cəmiyyətin həyatına bütün istiqamətlər üzrə və müxtəlif tədbirlərlə inteqrarasiya edilməsi üçün bu şəxslərə
əmək pensiyaları, sosial müavinətlər, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri,
kompensasiya xarakterli müavinətlər və sosial yardımlardan ibarət aylıq ödənişləri nəzərdə
tutan səmərəli sosial müdafiə sistemi fəaliyyət göstərir. Bu sistem vasitəsilə Azərbaycan
hökuməti əlilliyi olan şəxslərin minimum maddi ehtiyaclarını qarşılamaqla bərabər onların
tibbi-sosial reabilitasiyası üçün kompleks tədbirlər həyata keçirir. Ölkənin bütün ərazisini əhatə edən 15 əlillərin bərpa mərkəzi, o cümlədən Respublika Protez-Ortopedik Bərpa Mərkəzi
və Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yaradılmış Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün
reabilitasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir. Təkcə son illərdə bu mərkəzlər tərəfindən 7180 nəfərdən çox əlilliyi olan şəxsə tibbi-sosial bərpa xidməti göstərilmişdir. Ötən il ərzində ProtezOrtopedik Bərpa Mərkəzi tərəfindən 1194 aşağı ətraf protezi, 1143 ortez, 1710 dirsəkaltı ağac,
3738 əsa, 3923 ortopedik ayaqqabı, 1273 əlil arabası, 539 eşitmə aparatı və s. vasitələr olmaqla, cəmi 34 min reabilitasiya vasitəsi pulsuz olaraq sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə
verilmişdir. H.Əliyev fondu tərəfindən onlarla ağır eşitmə çatışmazlığı olan uşaqlarda fondun hesabından koxlear implant əməliyyatı keçirilmişdir.
Eşitmə qüsurlu uşaqların sosial inteqrasiyasının əsas istiqamətlərindən biri həmin şəxslərin təhsil almaq hüququdur. Bu hüququn ayrı-seçkiliyə yol vermədən və imkanların bərabərliyi əsasında həyata keçirilməsi üçün dövlətimiz bütün səviyyələrdə əlillərin, o cümlədən
zəif eşidənlərin inkluziv təhsili və təliminin təşkilini təmin edir. Sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslər öz yaşayış yerlərində digərləri ilə bərabər səviyyədə inklüziv, keyfiyyətli və pulsuz
ibtidai və orta təhsil almaq imkanlarına malikdirlər. Ölkədə onlar üçün biliklərin mənimsənilməsinə tam şərait yaratmaq məqsədi ilə sosial inkişafın mənimsənilməsinə maksimum kömək
edən şərait yaradılır. Dövlət eşitmə qüsurlu şəxslər üçün həyati və sosial vərdişləri mənimsəmək imkanlarını, o cümlədən ünsiyyətin alternativ metodlarının, üsullarının və formalarının,
eləcə də səmtləşmə və mobillik vərdişlərinin mənimsənilməsinə şərait yaratmaqla yanaşı,
həmyaşıdlar tərəfindən dəstəklənməsi üçün şərait yaradır. Bu da onların, təhsil prosesində və
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cəmiyyətin həyatında tam və bərabər iştirak etmələrini asanlaşdırır. Kor-kar-lal olan əlil uşaqların təhsilinin onlar üçün uyğun gələn dil və metodlarla həyata keçirilməsini təmin edir, jest
və Brayl dilinin mənimsədilməsinə şərait yaradırlar.
Eşitməsi pozulmuş şəxslərin və digər sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların müxtəlif
peşələrə yiyələnərək əmək bazarına çıxması və ya özünüməşğulluğunu təmin etməsi sosial
inteqrasiyanın mühüm elementidir. Ölkə daxilində digər şəxslərlə bərabər, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin əmək hüquqları da müəyyən qədər tanınır. Bu hüquq əmək bazarının və
istehsalat mühitinin əlillər üçün açıq, inkluziv və əlverişli şəraitdə əlilin sərbəst seçdiyi və ya
razılıq verdiyi əməyi ilə özünü təmin etmək hüququnu ehtiva edir. İşə qəbul, məşğulluq, işin
qorunması, xidməti vəzifədə irəliləmə, təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti də daxil olmaqla
məşğulluq növləri ilə bağlı bütün məsələlərə bağlı ayrı-seçkiliyin olmaması əsasdır. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin ədalətli və əlverişli əmək şəraiti, o cümlədən bərabər şərait və
eyni dəyərli əməyə görə bərabər mükafatlandırılmaları, təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti ilə
təmin olunmalıdır.
Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin sərbəst hərəkət imkanlarının təmin edilməsi onların cəmiyyətə inteqrasiyasının mühüm şərtlərindən biridir. Bunu nəzərə alaraq 2014-cü ildə
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, ADA Universiteti
və BMT-nin Uşaq Fondu (UNİCEF) tərəfindən “Bərabər hüquqlar üçün bərabər imkanlar”
devizi altında əlilliyi olan şəxslər üçün Bakı şəhərində və digər yaşayış məntəqələrindəki
ictimai yerlərdə (küçə kəsişmələrində, yeraltı keçidlərdə, metro və şəhər nəqliyyatında, hava,
avto, dəmiryolu və dəniz limanlarında, məktəb və universitetlərdə, alış-veriş mərkəzlərində və
s.) hərəkət və xidmət üçün əlçatarlığın təmin olunması məqsədilə bütün dövlət və ictimai
orqanlara lazımi tədbirlərin görülməsinin tələb olunması barədə müddəaları nəzərdə tutan
Memorandum imzalanmış və onun icrası məqsədilə ötən 2 il ərzində böyük işlər görülmüşdür.
Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin digər şəxslərlə bərabər mədəni həyatda iştirak etmək hüququ artıq illərdir tanınır və bütün zəruri tədbirlər görülür ki, onlar münasib formatlarda sənət əsərlərindən istifadə edə bilsinlər, münasib formatlarda televiziya proqramlarından,
filmlərdən istifadə, teatr və digər mədəni tədbirlərdə iştirak edə bilsinlər, mümkün olduqca
milli mədəni əhəmiyyət kəsb edən abidə və obyektlərə baxma imkanı əldə edə bilsinlər.
Eşitmə qüsurlu insanlara da digər şəxslərlə bərabər asudə və istirahət vaxtını səmərəli
keçirmək və idman tədbirlərində iştirak etmək imkanının verilməsi üçün bir sıra zəruri tədbirləri görülür.
Artıq bir neçə ildir ki, əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara diqqət və qayğının artırılmasına, onlara qarşı ayrı-seçkiliyin qarşısının alınmasına yönəlmiş “İmkanlara məhdudiyyət yoxdur” təbliğat-təşviqat kampaniyası həyata keçirilir. Sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslər arasında müxtəlif qabiliyyət və bacarıqlara malik şəxslərin istedad və bacarıqlarının
aşkar olunaraq cəmiyyətə təqdim olunması, dəstəklənməsi, beləliklə, onların cəmiyyətə fəal
inteqrasiyasına şərait yaradılması istiqamətində müxtəlif zəruri addımlar atılmaqdadır. 2003cü ildən başlayaraq Azərbaycanda hər il Əlillərin Ümumrespublika sərgi müsabiqəsi, Əlillərin
Ümumrespublika bədii yaradıcılıq baxış müsabiqəsi və Əlillərin stolüstü idman oyunları üzrə
Ümumrespublika yarışları keçirilir. Ötən dövrdə 12 mindən artıq əlilliyi olan şəxs bu müsabiqələrdə iştirak etmişdir. Bu tip tədbirlərin keçirilməsi yaradıcı sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslərə yeni əzm, özünəinam, cəmiyyətin mədəni həyatında daha fəal iştirak etmək üçün
yüksək mənəvi ruh verir.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, bəzi dövlət qurumlarında, cəmiyyətdə ənənəvi olan
köhnə paradiqmaları: “kamil çoxluq - naqis azlıq” aradan qaldıra bilməmiş, yeni təfəkkürün:
“özündə müxtəlif inkişaf çatışmazlıqları olan insanları da birləşdirən vahid cəmiyyət”lə əvəz
olunması, əlilləri öz mühitlərinə qəbuletmə prosesi hələ də problem kimi qalmaqdadır.
Bunun isə bir neçə səbəbi vardır. Belə səbəblərdən biri eşitmə qüsurunun yaratdığı sosial məhdudiyyətlərin kompleks xarakter daşımasıdır. Bu birinci növbədə əlil uşağın fiziki
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məhdudiyyəti və ya təcrid olunması ilə şərtlənmiş intellektual – psixi çatışmazlıqları, eşitmə
qüsurlu uşağın müstəqil hərəkət etmək, məkanda bələdləşməsinin çətinliyi ilə bağlıdır.
İkincisi, mənfi xarici mühit amillərinin uşağın fərdi çatışmazlıqlarına göstərdiyi təsir, onların
korreksiya və kompensasiya işinin təşkili ilə bağlıdır. Bu çətinliklər eşitmə qüsurlu şəxslərin
bir sıra mürəkkəb vəziyyətini meydana çıxarır və məkan, nəqliyyat, məişət təcridinin, emosional deprivasiyanı aradan qaldıra bilən və əmək adaptasiya imkanlarını təmin edən xüsusi
sosial tədbirlərin qəbul edilməsini tələb edir. Eşitmə qüsurlu insanın qarşılaşdığı digər maneə
və ya sosial məhdudiyyət onun əmək seqreqasiyası, yaxud təcrididir. Belə ki, eşitmənin
itirilməsi və ya zəifləməsi nəticəsində peşə seçimində və əmək fəaliyyətində çətinliklərlərin
ortaya çıxmasına gətirib çıxarır. Adətən eşitmə patalogiyası olan əlillərə aşağı tarifli iş yerləri,
monoton, stereotip əmək və əməkhaqqı təqdim edilir. Bu hal qüsurlu insanların təkcə fiziki,
yaxud intellektual resurslarının məhdudiyyətləri ilə şərtlənməyib, həmçinin xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan şəxslər üçün əmək bazarının inkişafsızlığı ilə bağlıdır. Belə bazar iqtisadiyyatı
şəraitində eşitmə qüsurlular üçün iş yerləri işverənlər üçün arzuedilməz və əlverişsizdir. Lakin
qeyd etmək lazımdır ki, bizim ölkə şəraitində məhsuldar əmək və əlil şəxs arasında maneə
onun tərəfindən motivasiyanın olmaması ilə də şərtlənə bilər. Ölkə statistikasına görə eşitmə
qüsurluların yalnız 17%-nin daimi iş yerləri vardır. Çox təəssüflər olsun ki, bu təkcə xüsusi iş
yerlərinin olmaması ilə deyil, həm də onların əmək əvəzinə müavinət və imtiyazlara üstünlük
verməsi ilə bağlıdır. Buna görə də eşitmə patologiyalı insanların aztəminatlı olmaları sosialəmək məhdudiyyətinin nəticəsi olaraq və ya çox az əməkhaqqı, yaxud dövlət tərəfindən
ayrılmış müavinətlər hesabına yaşamağa məhkumdurlar.
Əgər deyilənləri ümumiləşdirsək, eşitmə qüsurlu gənclərin sosial reabilitasiya problemlərinin müəyyən edərkən şərti olaraq, birinci və ikinci problemləri fərqləndirmək lazımdır:
1. Eşitmə qüsurlu gənclərin sosial reabilitasiya və adaptasiyasının əsas problemi ünsiyyətdir. Gənclərin ünsiyyət prosesində jest mimiki nitqə üstünlük verməsi, jest mimiki nitqə yiyələnmiş kifayət qədər mütəxəssislərin olmaması və verbal vasitələrlə yardımın yoxluğu bu
problemi daha da dərinləşləşməsinə səbəb olur.
Müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan sivil dövlət kimi sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasını milli siyasətin prioritetlərindən biri olduğunu bəyan etmişdir. Artıq neçə illərdir Azərbaycanda xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlara sosial inteqrasiya üçün, təhsil, səhiyyə, sosial-psixoloji xidmətlər təşkil edilir. Lakin təəssüflər olsun ki,
əllərin sosial müdafiəsi haqqında milli qanunvericilikdə çoxlu sayda qanun, sərəncam və digər
sənədlərin qəbul edilməsinə baxmayaraq, demək olar ki, ağır eşitmə pozulmaları olan insanların ünsiyyət probleminin həllinə aid heç nə yoxdur. MDB ölkələrinin bir çoxunda: Rusiya,
Ukrayna, Belarusiya, və b-rında bu məsələ öz həllini tapsa da, Azərbaycanda bu problem hələ
ki diqqətdən kənarda qalmışdır. Düzdür, Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi eşitmə qüsurlu uşaqlar üçün xüsusi məktəblərin tədris planlarında jest mimiki və daktil nitqinin təliminə xüsusi
saatlar ayrılsa da, əmək və məşğulluq, fövqaladə hallar, hüquq və digər dövlət orqanlarında bu
sahə üzrə mütəxəssislərin hazırlanması, təkmilləşməsi üzrə hələ də bir irəliləyiş yoxdur.
2. Sağlam və ya qismən sağlam intellekti, ətrafdakı gerçəkliyi dərketmək, ona tənqidi
yanaşmaq, özünə qiymət vermək bacarıqları olan eşitmə qüsurlu insanlarda sərbəst informasiya almaq imkanları məhdud olduğundan çox zaman dönməz bir proseslə: intellekt bacarıqlarının sönməsi, zəifləməsi ilə nəticələnir. Buna görə də ən çətin ikili xarakteri olan
baryerlərdən biri informasiya qıtlığıdır. Eşitmə qüsurlu insanlar həm ümumi, həm də onlar
üçün çox vacib olan: özlərinin funksional pozulmaları, dövlətin əlillərə dəstək tədbirləri, onlar
üçün sosial resurslar və bu kimi informasi yaların alınmasında böyük çətinliklərlə rastlaşırlar.
Bu hal çox zaman iqtisadi səbəblərlə (məsələn, müasir telefon aparatlarını, televizor, qəzet və
ya jurnalları almaq və ya xarab olmuş televizoru təmir etdirmək və s.), xüsusi informasiya
daşıyıcılarının olmaması (televizor verilişlərində surdotərcümənin, xüsusi elmi, mədəni,
maarifləndirici yönümlü video verilişlərdə subtitrlərin olmaması) və ölkədə müasir qlobal
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informasiya sisteminin inkişafsızlığı (məsələn İnternet) ilə bağlı baş verir. Eşitmə patalogiyalı
gəncləri cəmiyyətdən təcrid edən digər informasiya baryeri də vardır. Belə ki, eşitmə pozulması olan insanlar öz baxışlarını, ehtiyac və maraqlarını cəmiyyətə çatdırmaqda çətinliklər
çəkirlər. Buna görə də onların tələbat, şəxsiyyət xüsusiyyətləri cəmiyyətdə təhrif edilmiş kimi
qavranılır. Belə təhrif edilmiş təsəvvürlər cəmiyyətyətdə fobiyalar və mənfi fikirlər yaradaraq
onlar arasında kommunikasiyaları çətinləşdirir.
Müşahidələr göstərir ki, kar yeniyetmə və gənclərin əksəriyyəti vaxtı ilə xüsusi məktəblərdə savad təlimi aldıqları üçün dodaqdan oxu və aydın şifahi nitq vərdişlərinə malikdirlər.
Lakin öz nitqinə, sözün səs tərəfinə nəzarət etmək bacarığının olmaması karların ətrafdakı
eşidənlərlə danışmaqdan çəkindirir və utanmalarına səbəb olur. Bu kar insanın adi şıltağı və ya
şifahi nitqin gərəkliliyinin qiymətləndirməməsi deyildir. Əgər məktəb şəraitində bütün mümkün
imkanlardan istifadə etməklə kar uşaqlarda şifahi nitqin inkişafı stimullaşdırılırsa, müstəqil
həyatda bu baş vermir. Çünki yeniyetmə və ya gənci əhatə edən insanların böyük əksəriyyəti
daktil, jest mimiki nitqdən istifadə edə bilmir və onlar surdopedaqoq deyillər. Buna görə də eşitmə qüsurlu gənc gündəlik həyatda çox böyük çətinliklərlə üzləşir. Onun düzgün, anlaşıqlı olmayan nitqini ətrafdakıların başa düşməməsi onları qıcıqlandırır və şifahi nitqdən imtina etmələrinə səbəb olur. Bu vəziyyət təkcə ünsiyyətdə çətinlik yaratmayıb, həmçinin insanı mənəvi cəhətdən ağrıdır, ləyaqətini alçaldır və kar gəncdə naqislik hissini daha da kəskinləşdirir.
Demək lazımdır ki, konkret situasiyalarda dodaqdan oxumaqla nitqin başa düşülməsi
heç də həmişə adekvat olmur. Bəzən ətrafdakların nitqini dodaqdan oxumaqla başa düşməkdə
çətinlik çəkən gənc qulağını göstərib “eşitmirəm” mənasını verən işarədən istifadə edir. Bu
zaman eşidən müsahibi onun “eşitməsi, nitqini başa düşməsi, anlaması” üçün ya ucadan,
demək olar ki, qışqıra-qışqıra danışmağa, ya da nitqini ləng artikulyasiya etməyə çalışır. Bu
deyiləni başa düşməyə kömək etməsə də, ətrafdakı insanların diqqətini cəlb etməyə başlayır,
nəticədə gənc sıxılır və utanır.
Əvvəldə göstərdiyimiz kimi kar yeniyetmə və gənclərin əksəriyyəti məktəb təlimi görmüş, savad almış olurlar. Onlar ətrafdakılara demək istədiyini yazılı nitqdən istifadə edərək
müəyyən çatışmazlıqlarla: hal, kəmiyyət, növ şəkilçilərin yerində işlənməməsi, cümlənin
düzgün qurulmaması, mübtəda ilə xəbərin şəxsə, kəmiyyətə görə uzlaşdırılmaması və s.) olsa
da ifadə edə bilirlər. Bu hal ünsiyyət probleminin qismən həllində onlara kömək edir.
Eşitməsinə görə əlil insanlara dövlət səviyyəsində təsdiqlənmiş və sığortalanmış reabilitasiya xidmət və tədbirlərinin siyahısının olması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müxtəlif təşkilatlara, orta və ali peşə ixtisas müəssisələrinə müraciətdə pulsuz tərcümə xidmətləri, xüsusi
vasitələrlə kommunikasiya dəstəyi (vibratorlu saat, optik naqilsiz siqnalizatorlar, tele-komunikasiyalı telefonlar, faks –modem və s.) kar gənclərin həyatını müəyyən qədər yüngülləşdirərdi.
Təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə sosial obyektlər, nəqliyyat və mühəndis infrastrukturları
əlillərin sərbəst informasiya alması üçün uyğunlaşdırılmamış, nəqliyyat vasitələrində (qatar,
avtobus və metroda ) qaçan yazılı sətirlər tablosu quraşdırılmamışdır. Bu səbəbdən də eşitmə
qüsurlu gənclər əmək fəaliyyətində səs, söz siqnallarının, informasiyanın qəbul edilməsində
və müəyyən vəziyyətlərdə tez reaksiya və bələdləşmədə böyük çətinliklərlə üzləşirlər.
Bununla bağlı bu kateqoriyalı insanlar üçün xüsusi təşkil edimiş şəraiti olan ixtisaslaşdırılmış müəssisələrin olması arzuediləndir.
Bundan əlavə eşitmə qüsurlu yeniyetmə və gənclərin qarşılaşdıqları çətinliklərdən də
biri alış-veriş zamanı məmulat haqqında lazımı informasiyanın alnmasındadır. Onlar alacaqları malın istehlak keyfiyyət və xüsusiyyətləri haqqında sorğu aparmağı, malı seçməyi və istehlakçı hüquqlarını qorumağı bacarmadıqlarından satıcılara inanır və çox zaman aldadılırlar.
Buna görə də alış-verişdə üçüncü şəxsin: valideynlərin yaxın qohumların və ya tərcüməçinin
iştirakına ehtiyac olur və bu isə vaxt itkisinə gətirib çıxarır.
Müşahidələr göstərir ki,eşitmə qüsurlu insanların həyat fəaliyyətində qarşılaşdığı sosial
problemlərdən biri də emisional maneələrdir. Emosional maneələr də ikili xarakterlidirlər, bir
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tərəfdən əlil insana qarşı mənfi emosional reaksiyalar, məsələn, yazığı gəlmək, ələ salmaq,
qorxu, hiper hamilik və s. digər tərəfdən isə eşitmə qüsurlu insanın frustrasiyalı emosiyaları:
cəmiyyətə qarşı aqressivliyi, öz qüsurunda ətrafdakıları günahlandırmaq, ətrafdakılara qarşı
xoşagəlməz münasibət, hiddət, təcrid olmağa cəhd və s. kimi özünü göstərir. Bu kompleks
eşitmə qüsurlu insanın qarşlıqlı münasibətlər prosesində və onun sosial mühitdə sosial əlaqələrini çətinləşdirir, əlil və onun yaxınları ilə qarşılıqlı əlaqədə emosional fonun normallaşdırılmasına ehtiyac duyurlar.
İkinci verbal maniyə sosial mühit reabilitasiya üçün texniki vasitələri əldə etmək
çətinliyidir. Eşitmə qüsurlu yeniyetmə və gənclərin sosial məişət və sosial mühit reabilitasiyası məqsədi ilə müxtəlif texniki vasitələrdən istifadəsi çox vacibdir. Sosial mühit çətinliyi
eşitmə qüsurlu gənclərin ən çox rastlaşdıqları problemlərdən biridir. Belə ki, sensor pozulmaları olan insanlar üçün məişət prosesində, özünəxidmətdə avadanlıqlar və uyğunlaşdırılmış cihazlar çatışmır. Onlar ətraf mühitin parametrləri haqqında məlumat verən sosial–informasiya
vasitələrinə ehtiyac duyurlar.
Beləliklə də eşitmə qüsurlu şəxslərin həyat fəaliyyətində qarşılaşdığı sosial maneələrdən biri kommunikativ problemlərdir. Kommunikativ maneələr insan şəxsiyyətini deformasiyaya uğradan əvvəldə sadaladığımız bütün məhdudiyyətlərin fəaliyyət akkumlyasiyası ilə
şərtlənmişdir. Ünsiyyətin pozulması eşitmə qüsurlu insanların ən ağır sosial problemlərindən
biri olaraq, sensor məhdudiyyətin, özünü təcridin emosional mühafizəsinin, əmək kollektivindən kənarlaşma və informasiya qıtlığının nəticəsidir. Buna görə də ünsiyyət, eşitmə qüsurlu
insanların sosial statusunun qanunauyğun bərpasında normal sosial inteqrasiyasında mühüm
rol oynayır. Eşitmə qüsurlu gənclərin qarşılaşdığı spesifik problemlərin öyrənilməsi üçün aşağıdakı məsələləri nəzərə almaq olar:
- maddi ehtiyac və təminatının səviyyəsi;
- mənzil, məişət şəraitinin xarakteristikası;
- təhsil, peşə yönümü və işədüzəlmə imkanları;
- fərdi reabilitasiya vasitələri ilə təminatı;
- sosial mühitə inteqrasiya və şəxsi həyat fəaliyyəti səviyyəsi;
Aktuallıq. Eşitmə qüsurlu insanlarda funksional məhdudiyyətlərin olması “sosial naqisliyə” gətirib çıxarır. Bunu kompensasiya etmək üçün həm onun, həm ailənin, həm də cəmiyyətin sosial reabilitasiyaya böyük ehtiyacı vardır. Məhz sosial reabilitasiya prosesinin gedişində onlar cəmiyyətə bərpa edilə və qarşıya çıxan problemləri azalda, yaxud tam aradan qaldıra
bilərlər. Sosial reabilitasiya prosesi o zaman uğurlu ola bilər ki, o, bütövlükdə əlil uşağın
şəxsiyyətini, onun bütün problemlərini, təfəkkür, davranış, sosial fon, fərdi tələbatları, ümid
və maraqlarını nəzərə ala bilsin.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti. Eşitmə qüsurlu gənclərin sosial adaptasiya və reabilitasiya işinin təşkilində məqalədə göstərilən istiqamət, şərt və yollardan istifadə edilə bilər
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Т.Г.Агаева
Условия и пути адаптации и трудовой реабилитации молодежи с нарушениями слуха
Резюме
Социальная адаптация, профессиональная и трудовая реабилитация молодежи с
нарушениями слуха) - серьезная и сложная задача, стоящая перед обществом. Процессы
социальной ориентации, реабилитации становятся двусторонними, когда адекватное
восприятие инвалидов остальными членами общества становится не менее важным, чем
адаптация инвалидов к этому обществу.
T.H.Agayeva
Conditions and ways of adaptation and labor rehabilitation
of young people with hearing impairments
Summary
Social adaptation, professional and labor rehabilitation of young people with hearing
impairments) is a serious and complex task facing the society. Processes of social orientation,
rehabilitation become bilateral when adequate perception of disabled people by other members of
society becomes no less important than the adaptation of disabled people to this society.
Rəyçilər: ped.f.d. N.T.Hüseynova,
ped.f.d. S.R.Aslanova
Redaksiyaya daxil olub: 04.04.2018

156

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

3 / 2018

A.B.ALLAHVERDİYEVA
e-mail: allahverdiyeva.afina@mail.ru

Gəncə Dövlət Universiteti
(Gəncə şəh., Şah İsmayıl Xətai pr., 187)

VALİDEYN QAYĞISINI İTİRMİŞ UŞAQLARLA
İŞİN TƏŞKİLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: demoqrafik amillər, şagirdlərin təlim fəaliyyəti, natamam ailələr, çətin tərbiyə olunan
uşaqlar, müəllim-şagird münasibətləri.
Ключевые слова: демографические факторы, учебная деятельность учащихся, неполные семьи,
трудные дети, отношения учителя и ученика.
Key words: demographical features, education activities of pupils, single families, difficult bringing up
children, attitudes between teachers and pupils.

Müşahidələr göstərir ki, tərbiyəçilər uşaq evlərində yaşayan uşaqların demoqrafik
xarakteristikasını bu və ya digər dərəcədə nəzərə alsalar da, onlara münasibət sahəsində pedaqoji məharət baxımından ciddi səhvlərə yol verirlər. Pedaqoji ədəbiyyatda (3, 4) səhvlərin
xarakterinə görə həmin tərbiyəçilər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 1.Tərbiyəçi özünün uşağa
olan münasibətini həddindən artıq psixolojiləşdirir, onu “yetim”, “yazıq” və s. kimi sözlərlə
xarakterizə edir; 2. Tərbiyəçi uşaqla münasibətlərini gərginləşdirməməyə çalışır: ona tələbkarlıqla yanaşmır, güzəştə gedir; 3. Tərbiyəçi uşağın tərbiyəvi fəaliyyətini bilavasitə onun ailə
vəziyyəti ilə əlaqələndirir, onun davranış və rəftarını “Ot kökü üstə bitər”, “Özünü atasına
oxşadır”, “Elə ananın belə də qızı olar” kimi birtərəfli ölçülərlə izah edir.
Birinci və ikinci qruplara daxil etdiyimiz tərbiyəçilər müəyyən meyarlara görə bir-birindən fərqlənsələr də, onların pedaqoji xarakteristikalarında ümumi cəhətlər var. Hər iki halda
tərbiyəçilər uşaqlarla qarşılıqlı münasibətlərdə pedaqoji və psixoloji cəhətdən düzgün mövqe
tutmur, öz münasibətlərinin motivlərini çox vaxt belə izah edirlər: “Uşağa qayğı göstərirəm”,
“Halına acıyıram”, “İstəyirəm ki, fikir çəkməsin”, “Axı, uşaqdır, könlünü alıb ovunduraram”.
Belə uşaqlara tərbiyəçilər valideyn kimi yanaşmalıdırlar. Valideyn kimi yanaşmaq
mahiyyətcə müxtəlif ölçülərə əsaslanır. Onlardan birincisi elmi-pedaqoji meyarlarla, ikincisi
isə güzəran təcrübəsi ölçüləri ilə müəyyən olunur. Bu ölçüləri düzgün qiymətləndirmək üçün
bir cəhəti qeyd etməmək olmaz. Tərbiyəçi, şübhəsiz, uşağa qayğı ilə yanaşmalıdır. Uşaq onun
baxışlarında, nəfəsində ana (və ya ata) hərarəti hiss etməlidir, lakin yetim uşağa “yazıq balam” deyə-deyə oxşamaq, əzizləmək, göz yaşı axıtmaq mənasızdır. Uşağın ətrafında “yetimlik”, “yazıqlıq” ovqatı, ab-havası yaratmaq uşağın özü haqqındakı təsəvvürünü dəyişmir.
Gəncə şəhərində yerləşən uşaq evində aparılan tərbiyəvi işlər qənaətbəxşdir. Bu uşaq
evində əsas diqqət uşaqların tərbiyəsi və inkişafına yönəlmişdir. Pedaqoji kollektivin üzvləri
çalışırlar ki, uşaqlarda xeyirxah, insani keyfiyyətlər, Vətənə, təbiətə məhəbbət hissi, humanistlik, insanpərvərlik tərbiyə olunsun. Onlar uşaqlara özlərini harada necə aparmalı olduqlarını öyrədirlər. Belə təşkil olunmuş işin nəticəsi kimi nümunə gətirilir ki, uşaqlar Qalaaltında dincələrkən ətrafdakılar onların tərbiyəsinə, qayda-qanuna riayət etməsinə həsəd aparırmışlar. Onlar stol arxasında özlərini mədəni aparır, nəzakətlə danışır, yoldaşlarına qayğıkeşliyi ilə
diqqəti cəlb edirdilər.
Qeyd etdiyimiz uşaq evində uşaqların inkişafına, tərbiyəsinə xidmət edən bir sıra
dərnəklər, dzü-do, uşu, karate üzrə idman bölmələri fəaliyyət göstərir. Xarici dillərin öyrənilməsi, müsiqi, xalça toxumaq, kompüter savadı, tikiş, toxuma üzrə dərnəklər uşaqlara mühüm
həyati bacarıq və vərdişlər aşılayır.
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Uşaq evində xalça toxuma dərnəyində məşğul olan uşaqların böyük nailiyyətlərini qeyd
etmək lazımdır. Kiçik xalça toxuyanların emalatxanasında divardan dahi Nizami Gəncəvinin
şəkli əks olunmuş xalça asılmışdır. Uşaqlar ona baxaraq eynilə ona bənzər xalça toxuyublar.
Burada surət bəzi cəhətlərinə görə orjinaldan da yaxşı alınıb. Buna uşaqların xalçaçılıq
sənətinə məhəbbəti səbəb olmuşdur. Burada ikinci tərbiyəvi cəhət ortaya çıxır – dahi Nizami
Gəncəvini uşaqlara tanıtdırmaq. Həmin prosesdə uşaqlar həm də Nizami Gəncəvinin kim olduğu haqqında ətraflı məlumat alır, milli-mənəvi dəyərlərimizdən bəhrələnirlər.
Uşaq evində uşaqların təlim-tərbiyəsini təkmilləşdirmək, dünyagörüşünü genişləndirmək məqsədilə onların mütaliəsinə də böyük diqqət yetirilir. Burada müxtəlif peşələrə aid
ədəbiyyatla zəngin kitabxana yaradılmışdır. Uşaqların mütaliəsi müşahidə olunur və istiqamətləndirilir.
Tərbiyəçilər məsləhət görürlər ki, uşaqları təbiətin gözəlliyindən, incəsənətdən, insanlara münasibətdən zövq almağa alışdırmaq lazımdır, onlara adekvat sosial cəhətdən mümkün
olan formada stress vəziyyətindən çıxmaq yolları öyrədilməlidir. Uşaq evində, internatda
olanlar çox vaxt öz vəziyyətini anlayaraq stresə düşürlər. Müxtəlif tərbiyə vasitələrindən istifadə edərək onları bu vəziyyətdən çıxarmaq zəruridir.
Uşaq evinin tərbiyəçilərinin fikrincə, prosesdə iştirak edənlərin humanistləşdiriməsinə,
ilk növbədə, dialoq və həmrəyliyə nail olmaqla mümkündür. Bu vaxt dialoq partnyorların
mövqeyinin bərabərliyini, ünsiyyətdə olan adamların bir-birinə müsbət münasibətini, partnyorluğun olduğu kimi qəbul edilməsini, bir-birinə hörmət və etibar mübadiləsini nəzərdə tutur. Bu da imkan verir ki, dialoq iştirakçıları hər hansı situasiya haqqında eyni fikrə gəlsinlər.
Uşaq evinin pedaqoqlarının fikrincə, müsbət qarşılıqlı əlaqə tərbiyəsində həmrəylik tərbiyəsinin üstün cəhətləri çoxdur. Təcrübə göstərir ki, bu vaxt hər iki tərəfin müsbət cəhətlərinə istinad edilir. Belə münasibətlər xeyirxah və etibarlı, demokratik olur, hər iki tərəf fəal şəkildə
bir-birinə müsbət qarşılıqlı təsir göstərir.
Uşaqların tərbiyə edilməsində Şəki şəhəri qarışıq tipli internat məktəbinin pedaqoji kollektivinin onların valideynləri və qohumları ilə əlaqənin təşkili sahəsində müsbət təcrübəsi vardır. Məlumdur ki, uşaq evində, internatda yaşayan hər bir yetim və ya təkvalideynli uşaq fikir
çəkir. Onlar, ilk növbədə, ailədə normal şəraitdə böyüyən, valideynləri ilə birlikdə yaşayan
uşaqlarla rastlaşdıqda stress vəziyyətinə düşür, özünü ailədən təcrid olunmuş hesab edir, valideyin və qohumlarına qarşı onlarda nifrət hissi yaranır. İnternatın müəllimləri belə hesab edirlər ki, uşaq belə hisslərlə böyüdükdə nəinki valideyn və qohumlardan, hətta bütün insanlardan,
cəmiyyətdən təcrid olunmuş şəkildə yaşamağa meyl göstərəcək. Buna isə yol vermək olmaz.
İnternatda bu istiqamətdə bir neçə ildir ki, iş aparılır. Belə uşaqların valideynləri və qohumları ilə münasibətlərinin davam etdirilməsi internatın pedaqoji kollektivinin əsas fəaliyyət
istiqamətlərindən biri olmuşdur. Tərbiyəçilər həm uşaqların özləri, həm də valideynləri, qohumları ilə iş aparmağı qərara aldılar və bu işin həyata keçirilməsi üçün xüsusi tədbirlər planı
hazırladılar.
Doğrudur, bu fəaliyyət prosesində tərbiyəçilər ailənin bərpası funksiyasını qarşıya məqsəd qoymur, lakin çalışırlar ki, valideynləri internata cəlb etsinlər, valideyn və qohumların
uşağa münasibətini dəyişsinlər, uşağa kömək göstərsinlər ki, o, öz həyatında ailənin yerini və
rolunu hiss etsin. Bu problemi həll edərkənuşaqda qohumlarına və yaxınlarına maraq və məhəbbət yaranmasının, onun insan cəmiyyətinin bir hissəsi kimi, müəyyən bir nəslə malik olma
hissiyatının oyanıb möhkəmlənməsi çox vacib məsələdir.
Pedaqoqlar valideynlərin qiymətləndirilməsində və başa düşülməsində uşaqlara kömək
edir, onların internata düşmələrinin səbəblərini açıqlamağa çalışırlar, çünki uşaqlara keçmiş
ailələri haqqında məlumat vermək lazımdır. Bir çox hallarda valideynlərini itirmiş uşaqlar özlərinin belə çətin vəziyyətə düşmələrində günahı ailələdə görürlər. Bu hal incimə hissinə gətirib çıxarır. Qarşılıqlı fəaliyət onagətirməlidir ki, tərbiyə olunanlar və valideynlər arasındakı
aqressiv münasibət dəyişsin və uşaqlar uşaq evinə düşmələrinin səbəbini aydın təsəvvür
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etsinlər (“Valideynlərin qarşılarına çıxan çətinlikləri həll edə bilmədiklərinə görə mən
internatda yaşayıram”). Belə olduqda uşaqlar internatda yaşamaqla ailəsinə kömək etmiş
olduqlarını anlayırlar.
Uşaq evində uşaqlar müxtəlif mahnı bayramlarında iştirak edirlər. Orada gəlcəyin gözəl
müğənniləri yetişir. Onların ifasında xalq mahnılarını dinləmək adama zövq verir. Tərbiyəçilər belə hesab edirlər ki, uşaqların əmək və estetik tərbiyəsində xalçaçılıq dərnəyinin rolu
çox böyükdür. Bu qədim el sənətinin incəlikləri uşaqlara həvəslə öyrədilir və bunun nəticəsində tocunulmuş xalçalar əlvan naxışları və nəfisliyi ilə diqqəti cəlb edir.
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А.Б.Аллахвердиева
Особенности работ в детей потерявший семейный уют
Резюме
В статье исследованы факторы, нарушающие целостность семьи, а также выявлены причины появления неполных семей. Далее изучены уровень влияния этих факторов на учебную
деятельность учащихся, определены пути их устранения. Данная статья имеет значение в
практике современного преподавания и образования в школьном и семейном воспитании.
A.B.Allahverdiyeva
Features of forming of the work has been deprived of parent patronage
Summary
In article have been revealed the factors, disturbed the completeness of the modern families,
also causes of formation of incomplete families. Learned the levels of influence of these factors to the
education activities of pupils and defined the abilities of their elimination. This article is very useful
for teachers- tutors, chives of schools, also for fusiliers.
Rəyçi: ped.e.d., prof. Ş.T.Tağıyev
Redaksiyaya daxil olub: 04.04.2018
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Tərtər rayon Uşaq Musiqi Məktəbi
(Tərtər r., R.Kərimov küç., 2)

ƏKSƏR YENİYETMƏ VƏ GƏNC İSTEDADLILARDA
UZAQGÖRƏNLİK PROBLEMİNİN OLMASI
VƏ CƏMİYYƏTDƏ ZİYALILARIN ROLU
Açar sözlər: müəllim hazırlığı, yeniyetmələr, gənclər, ziyalılar, musiqi akademiyası, folklor.
Ключевая слова: подготовка учителей, подростковый возраст, молодежь, интеллигенция, музыкальная академия, фольклор
Key words: teacher training, teenagers, young people, intellectuals, music academy, folklore

Yeniyetmələrdə olan istedadı ilk öncə aşkara çıxaran müəyyən qədər valideynləri
olmuşdursa da, burada əsas rolu müəllimlər təşkil edir. Belə ki, müəllimlər bir mütəxəssis
kimi yeniyetmələrdə olan istedadı aşkara çıxararaq öz üzərlərinə düşən vəzifələri həyata
keçirməyə çalışırlar. Yeniyetmələr öz potensiallarından xəbərsizdirlər. Zaman keçdikcə istedadlı olan sənət və ya peşə axtarışında olan yeniyetmələrimiz gənc yaşlarına qədəm qoyurlar.
Burada yenə də əksəriyyət təşkil edən gənc istedadlılar öz potensiallarını dəyərləndirməkdə
acizdirlər. Çünki, onların tam əksəriyyəti müxtəlif xoş arzularla yaşamağa önəm verirlər.
Gündəlik istifadə etdikləri qida məhsullarının valideynlərinin qazancı hesabına olduqlarından
demək olar ki, bixəbərdirlər ki, həmin qazancı onun valideyni hansı çətinliklə əldə etdiyini
lazımınca dəyərləndirə bilmirlər. Bəzi gənclər hesab edirlər ki, ətrafdakılar ətalətdədir. Hər
şey elə belə də gedəcək. Bax əsas problemlərimiz buradan başlayır. Yəni, əksər gənc
istedadlılar uzaq görənlikdən məhrum olurlar. Əksəriyyəti fikirləşmirlər ki, onların güvəndiyi
insanlar bu dünyada müvəqqətidirlər, hətta özləri də. Fikirləşmirlər ki, hər kəs yaşa dolacaq
və bu dünyadan köçüb gedəcəklər. Belə bir vəziyyətdə istedadlı gənclərdə bir passivlik
yaranır ki, bu da gələcəkdə cəmiyyətimizin inkişafına layiqli bir cavab verə bilməz. İstəsək də
alınmayacaq. Çünki, hər şeyi zamanında aktivləşdirmək lazımdır.
Lakin, elə hallara rast gəlirik ki, həmin gənclərin ailə problemləri, maddi və mənəvi
problemləri, sənət və ya peşə problemini üstələyir. Bu zaman həmin gənclər sənət və ya peşə
probleminin həllinə önəm verməklə digər problemləri düşünmək şərti ilə ziyalılara üz tutmalıdırlar. Oxucuları, xüsusən sözü gedən gəncləri dərhal belə bir sual düşündürəcək: ailə, maddi,
mənəvi problemləri ziyalılarmı həll edəcək?! Bu sualınıza aydınlıq gətirim. Birincisi, demək
olar ki, hər bir fərd öz gələcəyini qurmaq istəyir və istəyir ki, hər şey onun öz ürəyincə olsun.
Bu anda gənclərimiz çevik şəkildə bir qərar verməlidir ki, əziyyətə qatlaşmağı qətiyyən unutmaq olmaz! Şübhə yoxdur ki, kimliyindən asılı olmayaraq əziyyətə qatlaşan hər bir kəsə
Allah yetərincə dəstək olur.
Elə bir ailə yoxdur ki, onun daxilində problemlər olmasın. İstər imkanlı, istər imkansız.
Ona görə də Siz gənclər öz sənət və ya peşənizə yanaşmağınız sevgi ilə olmalıdır. Yəni, öz
sənət və ya peşənizi təmənnasız sevməlisiniz ki, sizləri də sevənlər sevsin.
Maddi problemlər barəsində onu qeyd etmək istəyirəm ki, dünyada tam əksər dahi sənətkarların maddi problemləri həddindən artıq olmuşdur. Məhz ona görə də o çətinliklərə sinə gərərək həyatda mübarizə aparmış sənətkarlar dahilik zirvəsinə ucalmışlar. Buna eləcə dünya ədəbiyyatının nümunələrindən olan dahi şairimiz Məhəmməd Füzulini göstərmək olar. Lakin, bu
demək deyil ki, nəinki gənc istedadlılar, hətta cəmiyyətimiz maddi problemlər barəsində əziyyət
çəksin. Bu barədə az sonra ziyalıların cəmiyyətdə rolu barəsindəki olan fikirlərimi açıqlayacam.
Mənəvi problemlər barəsindəki problemlərin aradan qaldırılması isə ən sadə yolla
aradan qaldırıla bilər. Belə ki, bir də görürsən ki, istedadlı bir şəxsə (fərqi yoxdur yeniyetmə,
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gənc, orta yaşlı və s.) məsul şəxslər qısqanclıqla yanaşır, ona psixoloji təsir göstərir və ya
göstərtdirir. Belə hallar həmin istedadlı şəxsin əhval ruhiyyəsinin korlanmasına gətirib çıxarır.
Hətta bu azmış kimi ciddi sarsıntıların keçirilməsinə də səbəb olur. Və yaxud sənətkarlar, əsl
peşə sahibləri, gözəl bir əxlaq sahibləri və s. görürlər ki, ondan qat-qat aşağı səviyyədə olanlar
məcazi mənada desək yuxarı başda otuzdurulur və təqdir edilir. Belə misalları o qədər çəkmək
olar ki, ona bir çox kitablar bəs etməz. Ona görə də mənəvi problemin aradan qaldırılmasının
sadə bir yolunu sizlərə açıqlayım. Birincisi, istedadlı şəxs iddiasız olaraq səmimi, şəkildə
bilməlidir ki, istedadlıdır və ona bu istedadı verən Allahdır. Ona görə heç bir kəslə mübahisə
etməməli, heç bir kəsə əhəmiyyət verməməlidir. Öz sənət və ya peşəsini davam etdirməsi elə
onlara bir cavabdır. Onsuzda hər bir şeyi bilən, görən, eşidən Allahdır. Ona görə istedadlı
şəxslər heç bir mənfi ünsürlərə reaksiya verməməlidir. Yox əgər reaksiya verirsə o zaman
özü-özlüyündən şübhələnməlidir ki, yerində olanlardan deyiləm.
Sənətdə olan problemlərin həllinin cavabı birdir. Hər kəs öz üzərində ciddi məşğul olmalı, ustad müəllimlərdən və internetdən maksimum istifadə edərək oxuyub öyrənməlidirlər.
Unutmaq lazım deyil ki, mükəmməl bilənlər yalnız və yalnız cəmiyyətə xeyir verirlər. Belə
olduğu təqdirdə deməli gələcək nəsillərdə sənin nəslin də həmin öyüd nəsihətdən bəhrələnəcəklər. Necə ki, bizlər bəhrələnirik. Buradanda bizə aydın olur ki, bizim əcdadlarımızda
kimlərsə xeyirxah işlərlə məşğul olmuşdur ki, belə nəcib işlər bizim qismətimizə gəlib
çıxmışdır. Bir sözlə hər bir kəs xoşniyyətli olmalıdır ki, həyat da onun üzünə gülsün.
Gənclər öz səhhətləri ilə maraqlanmağı unutmamalıdırlar. Baxmayaraq ki, onların elə
yaş dövrləridir ki, səhhətlərində elə bir ciddi xəstəliklər ola bilməz. Lakin, sağlamlıqla bağlı
məsələdən səthi keçmək özünə qarşı bir laqeydsizlikdir. Ən azından ildə bir dəfə həkim müayinəsindən keçmək lazımdır. İmkan olsa ildə bir dəfə görmədiyiniz yerlərə istirahət üçün səfər
edəsiniz. Boş vaxtları komediya verlişlərinə baxmağı unutmayın. Çünki, komediya tənqid deməkdir. Həyatda sən öz fəaliyyətini elə qurmalısan ki, həmin tənqidlərdə özünü görməyəsən.
Əgər həmin tənqidlərə tuş gəlmirsənsə deməli səndə olan bu keyfiyyət xoşbəxtçiliyin bir rəmzidir. Yuxarıdakı qarışıq fikirlərimi siz gənclərə bildirməkdə məqsədim ondan ibarət oldu ki,
birincisi, həmin tövsiyyələrə əməl edin, ikincisi isə həyatda siz gənclər o qədər universal olun
ki, həm sizlərin dünya görüşləri artsın və həm də cəmiyyətə sağlam bir gözlə baxa biləsiniz.
Gənc istedadlılarımız onu da nəzərdən qaçırmamalıdırlar ki, millətimiz çox istiqanlı,
çox da həssas bir millətdir. Eyni zamanda onu da bilməlisiniz ki, Azərbaycan (1980-ci illərdə)
dünyada iki cəhətdə birinci yerdə qərarlaşmışdı: biri qonaqpərvərlikdə, biri isə qısqanclıqda.
Buradan da bir daha aydın olur ki, bizim millətimiz çox dəyərli bir millətdir. Çox uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan Xalq Musiqisini buna misal olaraq göstərmək olar. Azərbaycan Folklorunda yer alan “Dədə Qorqudu” xatırlamağımız bəs edər. Həmin dövrlərdə
Azərbaycanın milli musiqi aləti olan qopuzu yada salın. Həmin qopuz aləti üçsəslidir. Avropa
isə üçsəslini təxminən XVII əsrdə kəşf edib. Bizdən bir neçə əsrlər sonra. İndi görürsünüz,
Azərbaycan musiqisi nə qədər zəngindir. Və yaxud bir ayrı misal. Hələ bizim eramızdan əvvəl
İtalyanlar sabun mədəniyyətini gəlib Azərbaycandan öyrənmişlər. Belə misalları çox gətirmək
olar. Demək istədiyim odur ki, Azərbaycan milləti sevilməyə haqqı olan bir millətdir.
Cəmiyyətdə ziyalıların rolu.
Ümumiyyətlə, ziyalı o kəslərə deyilir ki, hər bir şeyin layiqli qiymətini verə bilsin, haqqınahaqqa verməsin, ədalətli olsun, xalqına qarşı doğma olsun, təbiətdə mövcud nə varsa hər bir
şeyə sevgi ilə yanaşsın. Bir sözlə insanlarda olan ən müsbət xüsusiyyətləri özündə cəm etsin.
Cəmiyyətdə ziyalıların çoxluğu xalqın ümumi potensialının göstəricisidir. Hesab edirəm
ki, hər zaman ən böyük yük ziyalıların üzərinə düşür. Mən deyərdim ki, Azərbaycan ziyalıları
dünyada özünəməxsus yerlərdən birini tutur. Çünki, bizim xalqımızda olan zəkilik digər
xalqlara nisbətən üstünlük təşkil edir. Yeri gəlmişkən bir dəfə mən 1990-cı illərin sonunda
Azərbaycan Musiqi Akademiyasında akademiyanın professoru Adilə xanım Vəkilovadan
soruşdum ki, “Adilə xanım, bizim xalqımız zəkidir, yoxsa yəhudilər?” Sualı fikirləşmədən
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cavablandırdı ki, azəri türkləri. Dedim ki, bəs yəhudilərin nəticələri bizimkilərdən yuxarıdır
axı. Dedi ki, bəli elədir, səbəbi isə odur ki, yəhudilər öz üzərində daha çox məsuliyyətlə
işləyirlər, nəinki bizlər. Məhz belə şeylərə görə gərək istedadlılarımız öz üzərində elə cür
çalışsın ki, onların nəticələri çoxluq təşkil etsin ki, cəmiyyətimiz də bundan faydalana bilsin.
Qeyd etdiyim kimi ziyalıların üzərinə böyük bir yük düşür. Bir az əvvəl istedadlıların
maddi problemləri barədə ziyalıların rolundan danışmağımı qeyd etmişdim. Odur ki, bu
problem barəsində qısaca fikirlərimi açıqlayım. İlk növbədə ziyalı xalqa can yandırmalı,
Dövlət Proqramlarının həyata keçirilməsində yaxından iştirak etməli, aidiyyəti qurumlar qarşısında aktual problemlərin həlli üçün səmərəli təkliflər verməli və lazım gəldikdə təkidli
şəkildə təkliflər irəli sürərək ona hansısa yollarla nail olmağı bacaran şəxslərə çevrilməlidirlər. Ziyalılar xalq üçün, xüsusən istedadlı şəxslər üçün elə şərait yaratmalıdırlar ki, sənətkar
və ya peşə sahibləri maddi problemlər barəsində heç düşünməsinlər, bir az da dəqiq desək sənətkar və ya peşə sahibləri yalnız öz ixtisasını necə təkmilləşdirib cəmiyyətə xeyir verəcəyi
barəsində konkret addımlar atmaları üçün lazımı şərait yaratsınlar. Ziyalılarımız cəmiyyətimizi sevməlidir, onunla doğma münasibətdə olmalıdır.
Gənclər bir şeyi də nəzərdən qaçırmamalıdırlar ki, əgər bir cəmiyyətdə ki, ziyalı demək
olar ki, yox səviyyəsindədirsə o zaman cəmiyyətin yaşamağa mənəvi haqqı yoxdur. Ona görə
də gənc istedadlılar ən çox peşəkarlığa yiyələnməlidirlər. Və onun birinci şərti olan biliyinin
artırılmasına cəhd göstərməli və daha sonra bunun vərdiş hala salınmasını təmin etməlidirlər.
Cəmiyyətimizdə belə hallara da təsadüf olunur ki, güvəndiyimiz ziyalılar bəzi hallarda
mövqesizlik göstərərək kütləni düzgün olmayan səmtə istiqamətləndirirlər. Bu halda hər bir
kəs ayıq-sayıq olmalı və hər bir şeyə məntiqlə yanaşmağı nəzərdən qaçırmamalıdırlar. Bu
yerdə tarixdə demək olar ki, hamının bildiyi bir misal var. Deyir bir nəfər başqa bir nəfərdən
soruşur ki, ağıllı adamla aqil adamın fərqi nədədir? Suala cavab olaraq bildirilir ki, ağıllı
adamlar hər bir çətinlikdən çıxmağı bacaranlardır, aqil adamlar isə o çətinliyə düşmədən həmin problemi dəf edənlərdəndir.
Gənclərin nəzərinə bir şeyi də çatdırıram. Bir də görürsən ki, bir nəfər şəxs həddindən
artıq istedadlı, ictimaiyyətdə böyük nüfuza malikdir. Rəsmi yerlərdə gözəl nitq söyləyir, gözəl
məsləhətlər verir. Hətta, həmin şəxsdən çox böyük zövq alırsan. Lakin, həmin şəxslə
yaxından tanış olduqdan sonra baxırsan ki, yuxarıda sadalanan müsbət xüsusiyyətlərin hamısı
onda var, ancaq onda bir şey çatmır: o da insani keyfiyyətlərinin olmaması, xislətin üfunətli
olması. Sən demə hamının hörmətlə yanaşdığı adam xaraktercə keyfiyyətsiz bir məxluqdur.
Bunu sizlərə deməkdə məqsədim odur ki, hər şeydən əvvəl hər bir şəxs vicdanlı bir şəxs
olmalıdır. Əgər sənin vicdanın yoxdursa təbiət səni elə imtahanlara çəkəcək ki, elə başa düşəcəksən ki, dünyanın ən bəxtəvər adamısan. Lakin, anlamayacaqsan ki, artıq sən aldadılmısan.
Və dünyanın ən bədbəxt adamına çevrilmisən. Bu barədə ətrafınıza nəzər salmağınız yetərlidir. Siz ətrafınızda görə biləcəksiniz ki, kimlərin aqibəti necə sonluqla bitmişdir. Buna görə də
daima dünya malından ötəri özünüzü eybəcər şəkilə salmayın, öz mənliyinizi qoruyun, təbiətin imtahanlarından üzü ağ çıxın, nəfsinizə hakim olun. O zaman hesab edin ki, artıq siz özünüzü həyatda təsdiq etmiş oldunuz.
Çox hörmətli və əziz gənclər! Bunlar ona görə sizlərə tövsiyyə olunur ki, Azərbaycan
cəmiyyətinin sağlamlığını qoruya biləsiniz, Azərbaycan dövlətçiliyinə səmərəli xidmət
göstərəsiniz, ətrafınızda olan mühit dairəsinə bir nümunə olasınız.
Unutmaq lazım deyil ki, siz gənclərdən hansılarınızsa gələcəkdə ziyalılar sırasında olacaqsınız. Necə ki, hazırda bəzi ziyalıların cəmiyyətdəki rolu sizləri qane etmirsə çalışmaq lazımdır ki, sizlər həmin səhvləri vaxtı gəldikdə düzəldəsiniz. Yəni, həmin zirvəyə çatdıqda sizlərdə “baş gicəllənmə” olmasın, böyüyün kiçiyin yerini bilin, haqqı qoyub nahaq işlər görməyəsiniz ki, günaha da batmayasınız, kimlərinsə haqqına girməyin, göründüyünüz kimi olasınız
ki, içərinizdə olan pislikləri də dəf edə biləsiniz, cəmiyyətimizi hər zaman sevəsiniz, baxmayaraq ki, cəmiyyətimizdə pis ünsürlər də vardır. Bax həmin pis ünsürləri də sevməlisiniz ona
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görə ki, pis ünsür hesab etdiklərimizdən kimlərsə həyatda öz mövqeyini düzgün istiqamətə
yönləndirər, islah olunar, hətta onlardan kimlərinsə xidməti ucbatından cəmiyyətimizə yeni
bir fayda verə bilər. Ona görə də siz gənclər belə nüanslara diqqət edin, unutqan olmayın.
Bilin ki, siz gənclər gələcəyimizin avanqardısınız, gələcəyimizin qarantısınız. Məhz bu
ideyalara görə siz gənclərə sevgi dolu uğurlar arzulayıram.
Bu mövzuda məqsədim ondan ibarət olmuşdur ki, siz istedadlı gənclər vaxtında aktiv
olmalısınız ki, gələcəkdə daha böyük uğurlar əldə edərək Azərbaycana öz töhfənizi verəsiniz.
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Проблема предопределения у подростков и молодежи
и роль интеллектуалов в обществе
Резюме
В статье дается новое представление о роли учителей в раскрытии таланта у подростков и
молодожи. Новая идея открытия материальных, духовных и семейных проблем у молодых талантов. Широко обсуждается роль интеллигенции в обществе. Консультации интеллектуалами
молодых людей. На основе конкретных фактов подтверждается, что азербайджанская музыка –
одна из богатейших. В статье обозначены факты, на основе которых можно утверждать, что
азербайджанский народ по праву городится своей дружелюбностью.
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The problem of predestination of teenagers and young talents
and the role of intellectuals in society
Summary
The role of teachers in revealing talent of teenagers and young people. A new idea of the
discovery of material, moral, family and art problems of young talents. The role of intelligentsia in
society has been widely discussed. Intellectuals gave advices and recommendations to young people.
It was noted based on specific facts that Azerbaycani music is a rich music. This article refers to the
fact that the Azerbaycani people are proud of being friendly by right.
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QISQANCLIQ ƏR-ARVAD MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ
KONFLİKTOGEN AMİL KİMİ
Açar sözlər: qısqanclıq, ailə, ər-arvad münasibətləri, erotik qısqanclıq, konfliktogen, xəyanət şübhəsi,
patoloji qısqanclıq, qısqanclıq sayıqlaması
Ключевые слова: ревность, семья, супружеские отношения, эротическая ревность, конфликтоген, подозрение в измене, патологическая ревность, бред ревности
Key words: jealousy, family, husband and wife relations, erotic jealousy, conflictive, suspicion of
betrayal, pathological jealousy, delusion of jealousy

“Qısqanclıq” anlayışı öz başlanğıcını bu sözə adekvat olan fransızca “jalonsie” (örtük,
pərdə) sözlərindən götürmüşdür. Onun izahı belə məna verir ki, qısqanc ər öz arvadının
davranışını pərdə arxasından müşahidə edə bilər. Bəzi xalqların dilində “qısqanclıq” bu və ya
digər adət-ənənələri əks etdirməklə, elçilik, qulluq kimi anlayışlarla bağlı olub, özündə sosialetnik xüsusiyyətləri ifadə edir. Bir çox hallarda qısqanclığı “məhəbbətin kölgəsi” adlandırır və
qeyd edirlər ki, məhəbbət nə qədər güclü olarsa, qısqanclıq da bir o qədər güclü olar. Qısqanırsa, deməli sevir.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində “qısqanclıq” anlayışıyına belə bir izahat verilir. “Qısqanclıq” – sevdiyi bir adamın tam sədaqət və məhəbbətinə qarşı doğan şübhə, etimadsızlıq
hissi: Sevdiyi bir adamın başqasına qarşı yaxşı münasibətinə dözməmək xasiyyəti (1, s. 149).
S.İ.Ojeqovun tərtib etdiyi “Rus dilinin lüğəti”ndə “qısqanclıq” məhfumu “sadiqlikdə,
məhəbbətdə, tam sədaqətdə əzabverici şübhə” kimi izah olunur (11, s.671).
Qısqanclıq hissinin elmi izahına qədim dövr filosoflarının əsərlərində də rast gəlmək
mümkündür. Bu məsələyə münasibətdə filosofların baxışları tarixən fərqli olmuşdur. Bir qrup
alimlər qısqanclığı insan üçün qüsur hesab etmiş, mənəvi çatışmazlıq kimi baxmış, xüsusilə
erotik qısqanclığı məhəbbət üçün zərərli bir hiss kimi səciyyələndirmişlər. Yunan filosofu
B.Spinoza erotik qısqanclığı “şüurun tutqunlaşma halı” hesab etmiş, onu “sevimli predmetə
nifrət” və “birincinin sevgisindən istifadə edənə paxıllıq” kimi qiymət vermişdir.
Fransız filosofu R.Dekart da qısqanclığa mənfi hadisə kimi yanaşmış və qeyd etmişdir
ki, “qısqanclıq hər hansı nemətə sahibliyi qoruyub saxlamaq istəyi ilə bağlı olan vahimənin
bir növüdür.” Bu qorxu insanda şübhə və inamsızlığa səbəb olur. Bir sıra digər filosoflar isə
qısqanclığın təzahürlərini müsbət qiymətləndirmiş və onu məhəbbətlə əlaqələndirmişlər. Məsələn, P.Florenski qeyd edirdi ki, “qısqanclıq varlığın başqa formasında məhəbbətin özüdür.
Qısqanclıq məhəbbətin zəruri şərti və labüd tərəfi, lakin kədərə bürünmüş tərəfidir, çünki qısqanclığı məhv etmək istəyən şəxs həm də məhəbbəti məhv edir” (7, s.15-16).
Alman alimi M.Fridman 1913-cü ildə yazdığı “Qısqanclığın psixologiyası” adlı əsərində qeyd edirdi ki, qısqanclıq hər hansı şəxsin güclü həyəcanlar ilə bağlı fəaliyyət yarışında
və ya dolayı iştirakında təzahür edən hisslərindən, yaxud affektindən ibarət olmaqla, rəqibi sıxışdırmaq istəyinin birləşdiyi əzabverici əsəb növündə ifadə edilir.
Bir çox heyvan növlərində qısqanclığın mövcud olmasını və bunun sadə formalarının
instinktiv mənşəli olduğunu vurğulayan M.Fridman qısqanclığın sadə formalarının kərtənkələlərdə, qu quşlarında, tısbağalarda, hacıleyləklərdə, tutu quşlarında və s. olduğu fikrini irəli
sürmüş və qeyd etmişdir ki, “əsl qısqanclıq poliqamiyanın (çoxnikahlılığın – N.Ç.) mövcud
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olduğu və xüsusilə də, ən güclü erkəkdə, sürünün başında duran heyvanlarda təzahür edir.
Belə münasibətlər meymunlarda, marallarda, ev quşlarında və ev heyvanlarında da olur və
bütün erkəklər qarşılıqlı əlaqələrin assosiasiyasını yaradır.
Qısqanclıq ailədaxili münasibətlər sistemində tarixən geniş yayılımış problemlərdən
biridir. Ona hətta uşaqlar arasında rast gəlmək mümkündür. Bəzən ailədə birinci uşaq hədsiz
əzizləndikdə və ərköyün tərbiyə olunduqda, ailədə yeni doğulan bacı və qardaşa qarşı
qısqanclıq hissləri yaranır. Böyük uşaqlar kiçiklərə qarşı olan nəvazişə, alınmış oyuncaqlara,
təzə paltara və s. görə qısqanclıq keçirirlər. Bunun səbəbi onların diqqət və qayğıdan kənarda
qalmaları, artıq sevilməmələri ilə bağlı meydana gələn yanlış təsəvvürləri ilə bağlıdır.
Psixoloji ədəbiyyatlarda ümumiyyətlə, qısqanclığın erotik, məişət və istehsalat qısqanclığı olmaqla üç əsas növünün adı qeyd edilir. Erotik qısqanclıq təbii köklərə və mürəkkəb
psixoloji struktura malik olub, adətən emosionallıqla müşayət olunur, insanın sevdiyi adamın
xəyanətinə həqiqi və ya şübhəli münasibətdən yaranan yaşantıların kompleksini əks etdirir. O,
incikliyə, dərin həyacana, sevimli adamı itirmək qorxusuna, qəzəb hissinə və aqressiyaya
səbəb olur, qadınlarda çox kəskin psixoemosional dəyişikliklərə, həmçinin qəlb ağrısına,
xiffət, ümidsizlik və çarəsizliyə, kişilərdə isə adətən affektiv reaksiyalarla müşayiət olunan
qisas və intiqam hisslərinə səbəb olur, emosional təzahürlərlə yanaşı, intellektual fəaliyyətdə
də mürəkkəb dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Bəzən elə hallar da olur ki, ər və ya arvad birbirilərini keçmişdə onların həyatında olmuş və hətta artıq ölmüş, həyatda olmayan şəxsə də
qısqanırlar. Qısqanclığın ailədə ər-arvad münasibətlərində dağıdıcı təsirindən bəhs edən ABŞ
tədqiqatçısı Deyl Karnegi yazırdı ki, “məhəbbəti məhv etmək üçün şeytanın icad etdiyi ən
təsirli vasitə qısqanclıq və əsəbi hücumlardır. Onlar kral kobrasının zəhəri kimi təsirlidir və
mütləq məhv edir, öldürür.” (3, s.209) Ailə daxilində ər-arvad münasibətlərinin pozulmasında
konfliktogen amillərdən biri kimi qısqanclıq amilinin rolu artıq çoxdan sübut olunmuş faktdır.
Bununla əlaqədar 160 nəfər ailəli cütlüklər arasında keçirdiyimiz anonim anket sorğusunun
nəticələrinə əsasən qeyd edə bilərik ki, kişilərin 28%-i, qadınların isə 21%-i ailə konfliktlərinin baş verməsində qısqanclıq amilin rolunu qeyd etmişlər.
Konfliktlərin baş verməsində konfliktogen adlanan amillər əsas rol oynayır. Konfliktogen
dedikdə, konfliktə gətirib çıxaran sözlər, hərəkətlər (və ya hərəkətsizliklər) nəzərdə tutulur.
Adətən, hər bir insan onun ünvanına yönəlmiş konfliktogenə bütün mümkün olanlardan
daha güclü konfliktogenlə cavab qayatarır. Bu, konfliktogenlərin eskalasiyası adlanır. Öz
ünvanına yönəlmiş konfliktogenə qarşı öz psixoloji məğlubiyyətini kompensasiya etmək üçün
zərərçəkən qıcıqlandırıcıya qarşı reaksiya göstərir və bu reaksiya adətən əks tərəfin qıcıqlandırıcı reaksiyasından güclü olur.
Konfliktlər insanlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin gərginləşməsinə və nevrotik
dalğınlığa səbəb olan əsas amillərdən biridir. Ailədə baş qaldıran davamlı və sürəkli konfliktlər nəinki ailənin psixoloji iqlimini korlayır, həm də böyüməkdə olan uşaqların psixikasını
sarsıdıcı zərbə vurur. Ərlə-arvad arasında tez-tez baş verən konfliktlər hələ kimin haqlı olduğunu ayırd edə bilməyən uşaqları qeyri-təbii seçim qarşısında qoyur: kimin tərəfində
durmalı? Belə seçim boşanmalardan sonra xüsusilə əzabverici olur. Ailədə kişi qısqanclığı
zəminində meydana gələn konfliktlərin əsas motivlərindən biri də ondan ibarətdir ki,
arvadının nikahaqədər hər hansı biri ilə məhəbbət məcaraları olduğundan sonradan xəbərdar
olan kişi bu barədə təəsüratları unutmaqda çətinlik çəkir, bunu qəlb ağrısı ilə yaşayır,
konfliktli vəziyyətlərdə isə bəzi kişilər bunu eyhamla qadına xatırlatmaqla onu aşağılamağa
çalışırlar. Qadın isə öz növbəsində özünü müdafiə üçün belə arqumentlər gətirir: “Bu lap
çoxdan olub, məktəb illərində, ötəri hisslər idi, keçib getdi. Onun mənə əli də toxunmayıb”.
Belə hallarda kişilərin məntiqi başqadır. Kişi özünə təlqin edir ki, sevərək bu qadınla ailə
qurduğuna baxmayaraq, onun keçmişində olan bütün oğlanlardan ən pisi mənəm. Əgər
doğrudan da, bu qadın yaxşı olsa idi, əvvəlkilərdən hansısa biri bununla ailə qurardı.
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Belə qısqanc ər şübhə meylli olduğuna görə, əsaslı olmayan hər hansı bir fakt və ya
hadisəyə qısqanclıq donu geyindirməyə hazır olur. Çünki, onun şüurunda şübhələr real
faktlara çevrildiyindən beləsini şübhələrin əsassızlığına inandırmaq çətindir. Əgər qısqanclığı
sədaqət və sevgi ilə yatırtmaq, aradan qaldırmaq mümkün deyilsə, ayrılmaq daha məqsədəuyğundur. Çünki adətən patoloji qısqanclıq sindromuna məruz qalan insanlar bu hala nə qədər
dözsələr də, qısqanclıq daha da kəskinləşməyə başlayır.
Belə şəxslər natamamlıq duyğuları ilə yaşadıqlarına görə, həmişə yüksək narahatlıqları
ilə fərqlənən adamlardır. Onları hərəkətə gətirən emosiyalar heç də sevimli adamı itirmək
kimi normal insan qorxusundan meydana gələn qısqanclıqla bağlı deyil. Patoloji qısqanclıq və
buna bənzər hallarla bağlı cinayətlərin əsas motivi özünütəsdiqin təhrif edilmiş vasitəsi kimi
özünü göstərir. Belələri sanki bu hərəkətləri ilə özlərinin seksual və sosial natamamlıqlarına
görə insanlardan qisas alırlar. Kişi sevimli tərəfdaşın onu tərk edib getməsini heç cür qəbul
edə bilmir və bu hal onun üçün böyük, əvəzlənməsi mümkün olmayan itki və fəlakət, həyatın
ağır zərbəsi kimi dərk edilir.
Elmi fikir tarixində erotik qısqanclığın genezisinin dərk edilməsi sahəsində müxtəlif fikirlər
mövcuddur. Bəzi tədqiqatçılar qısqanclıq hissinin bioloji mahiyyət kəsb etdiyini qeyd etmiş və
onu heyvanlar aləmində mövcud olan rəqabət mübarizəsi ilə eyniləşdirməyə təşəbbüs göstərmiş,
digərləri isə qısqanclığın genezisində instinktiv rəqabətlə yanaşı, sosial amillərin, şəxsiyyətin
əxlaqi keyfiyyətlərinin, sosial mühitin təsiri kimi amillərin rolunun da olduğunu qeyd etmişlər.
Şəxsiyyətin emosional həyatı daim ziddiyyətlərin yaranması, onların həll olunması və
yeni ziddiyyətlərin meydana gəlməsi ilə növbələşir. Bu prosesdə şəxsiyyətin təbii və ictimai
mühitlə münasibətlərindən, habelə daxili yaşantılardan irəli gələn təsirlərdən asılı olaraq, nisbi
psixi tarazlıq vəziyyəti daim pozulur və yenidən bərpa olunur. İnsanın hisslərində daim dəyişən və nisbi sabit komponentlər onun dinamik xarakteristikasını yaradır. Məsələyə bu baxımdan yanaşsaq, qeyd etmək olar ki, qısqanclıq şəxsiyyətin xarakterinin xassələr sistemində özünə yer tutan, onun emosional yaşantılarının psixoloji təzahür formasıdır.
Cəmiyyətdə ictimai həyatın gedişində tarixən ailədə kişinin hakim rola sahib olması və
patriarxal ənənələr qadına münasibətdə xəyanət və sədaqətsizliklə bağlı bir çox stereotiplərin
yaranmasına və bir sıra dini ehkamlarda möhkəmlənməsinə səbəb olmuşdur.
Orta əsrlər dövründə əxlaqi hərəkatın nümayəndələri hər cür gözəlliyi zalım şeytanın hiyləsi hesab edir, hətta rəngli şüşələri olan pəncərələrdən istifadəni qadağan edirdilər (6, s.174).
Qısqanclıq bir mürəkkəb hiss kimi özündə mülkiyyətçilik hissi, sevdiyi adamın nəzərində xəyali rəqiblə müqayisədə uduzmaq qorxusu və özünə qarşı məhəbbəti itirmək kimi üç
əsas komponenti birləşdirir.
Ailə həyatında belə davranışların kökü hələ nikahaqədərki davranışlardan qaynaqlanır.
Qısqanc adam sevdiyi şəxsin ondan yüksək keyfiyyətlərin daşıyıcısı olduğunu dərk edir,
özünü ondan aşağıda hiss edir və onda “natamamlıq kompleksi” mövcud olur. Məsələyə cinsi
fərqlər baxımından nəzər salsaq, qeyd edə bilərik ki, kişi qısqanclığı qadın qısqanclığına
nəzərən daha güclüdür. Qısqanc kişilər bu motivin təsiri altında ağır cinayət hadisəsi törədir
və ya qadına qarşı ağır sanksiya tətbiq edir, onların evdən çölə tənha çıxmamağa məhkum
edirlər. Xanımları cazibədar və özlərindən yaşca xeyli kiçik olan kişilərdə qısqanclıq hissi
daha güclü olur. Onlar xanımlarının qarışıq və ya kişilərdən ibarət olan əmək kollektivlərində
işləmələrini qadağan edir, işləsələr belə, qəfil olaraq tez-tez, hətta gündə bir neçə dəfə onlara
baş çəkir və ya yaxın hesab etdiyi adamlara xanımlarını izləməyi xahiş edirlər.
Tarixən erkən nikahlarda həyat yoldaşının, xüsusən, ərin arvaddan böyük olması, onlar
arasında yaş fərqinin çox olması kişilərdə böyük qısqanclıq doğuran səbəblərdən biri olmuşdur
və bu gün də bu halın kökü tam kəsilməmişdir. Ailələrdə baş verən məişət zorakılıqlarının bir
qismi də bilavasitə qısqanclıq motivlərinə bağlıdır, adətən xəyanət şübhəsi nəticəsində baş verir.
Bir çox psixoloqların qənaətinə görə, kişi cinsində genetik olaraq mülkiyyətçilik hissi güclü
proqramlaşdırılmışdır və onlar seksual planda qadınların davranışına qarşı çox həssasdırlar.
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Ailədə kişi qısqanclığı qadın qısqanclığına nəzərən bir qədər gec meydana çıxsa da,
onun nəticələri daha ağır və dramatik olur. Kişi qısqanclığı öz xarakterinə görə daha şiddətli
olur və sonradan bağışlanılması əksər hallarda mümkünsüz olan nəticələrlə tamamlanır. Bu
zəmində qəsdən adam öldürmə kimi ağır hüquqi nəticələrə səbəb olan hallara daha çox
təsadüf olunur. “Bəzən qısqanclıq insanı, hətta bütün həyatı boyu müşayət edərək onun xasiyyətinin əlaməti kimi çıxış edir, bəzən isə hətta məhəbbətin özünə nisbətən daha davamlı olur.”
Bu fikirləri irəli sürən professor, hüquq elmləri doktoru B.S.Zahidov qeyd edir ki, qısqanclıq
zəminində adam öldürmə cinayəti törətmiş şəxslərin 80%-i qeyd etmişdir ki, uzun müddət bu
hissi yaşamışlar (7, s.26). Statistika göstərir ki, qısqanc-qatillərin orta yaş göstəricisi 35
yaşdır. Bu isə elə bir yaş dövrüdür ki, bəzi kişilərdə seksual problemlər meydana çıxır.
Qısqanc-qatillərin əksəriyyətinin təhsil və dünyagörüşü səviyyəsi aşağıdır. O, öz qadınını
qoca, hətta 50 yaşdan yuxarı olan hər hansı kişiyə və ya 20 yaşdan az olan hər hansı gəncə,
hətta öz qardaşına, qohumuna da qısqana bilər. Qadınlardan fərqli olaraq, kişilərdə ailə qurduğu qadının keçmişi də qısqanclığa səbəb olan amillərdəndir. Bu hiss, xüsusilə gənc ər-arvad
arasında daha geniş yayılmışdır və əksər hallarda konfliktlərlə nəticələnir.
Qısqanclıq tarixən ailə münasibətləri ilə bağlı meydana gələn hisslərdən biri olub, kişi
və qadın arasındakı cinsi fərqlərdən qaynaqlanır. Ailənin təməlinin ər-arvad sədaqətində olduğunu, qeyd edən İslam Peyğəmləri Məhəmməd (s.a.s.) kişilərə xitabən buyurmuşdur: “Sizin
qadınlar üzərində haqqınız, onların da sizin üzərinizdə haqları vardır. Sizin qadınlar üzərində
haqqınız onların ailə yuvasını xoşlamadığınız bir kimsəyə çeynətməməlidirlər” (4, s.60).
Ailədə ər-arvad qısqanclığı zəminində konfliktlərin yaranması bir sıra amillərdən asılıdır. Ər və ya arvadın bir-birinə simpatiyasının zəifləməsi, şübhəli davranışları, ərin tez-tez
uzunmüddətli ezamiyyələrdə olması, evə gec gəlməsi, asudə vaxtını ailəsi ilə birgə keçirməkdən boyun qaçırması, əməkhaqqı məbləğini gizlətməsi və s. qarşı tərəfdə xəyanət şübhəsinin yaranmasına səbəb olan amillərdəndir.
Xəyanətdə münasibətdə qadın məntiqi belədir: “Mənim paxıllığımı çəkən bir qadın ərimi tovlayıb yolundan azdırıb. O, mənim ərim, uşaqlarımın atasıdır. İndi o, dalğındır, peşiman
olub, səhvini anlayanda, yenə mənə qayıdacaq . O, geri dönəndə sözümü deyəcəyəm. Bəs
niyə qayıtdın?”
Ailəyə ər-arvadlıq həyatının yaş dövrləri baxımından yanaşdıqda qısqanclıq hallarına
daha çox nişanlı cütlüklər arasında və gənc ailələrdə - yəni nikah dövrü 1-9 il olan ailələrdə
təsadüf olunduğunu söyləmək olar.
Ailə üzvləri olan ər-arvad qısqanclığı təbii və normal hissdir. Cütlüklərdən birinin
üçüncü şəxsə bağlı olan simpatiyası və ya şəxsi intim ünsiyyəti onlardan birində təbii qısqanclıq emosionallığının oyanmasına səbəb olur.
Özünə qarşı sevgisini itirmək qorxusundan yaranan qısqanclığı öz mahiyyətinə görə
normal qiymətləndirmək olar. Belə insanlarda məhəbbət hissinin tərbiyəsi funksiyası güclənir,
onlar qarşı tərəfə layiq olmaq motivi əsasında özünüaktuallaşdırma və özünütəkmilləşdirmə
əsasında inkişaf edirlər.
Qısqanclığın təzahürləri bir çox cəhətdən xarakterdən, emosiyaların, temperamentin tərbiyəsindən, daha geniş mənada insanın əxlaqi tərbiyəlilik səviyyəsindən asılıdır. Qısqanclıq fenomenini öyrənən psixoloqlar belə qənaətə gəlmişlər ki, qısqanclığın təbii və normal sərhədlərdən
kənara çıxan iki əsas forması vardır: patoloji qısqanclıq və qısqanclıq sayıqlaması.
Pataloji qısqanclıq adətən, şübhə meylli, inamsız, hər şeyi təhrif olunmuş şəkildə
qavrayan insanlar üçün səciyyəvidir. Məsələn, belə qısqanc ər arvadının işdə ləngiməsinə, toy
və ya ziyafət məclisində kiminlə isə rəqs etməsinə, xoş ünsiyyət qurmasına, şən görünməsinə
qarşı qısqanclıq hissləri keçirir. Eyni hisslər qadınlar tərəfindən də yaşanıla bilər. Patoloji
qısqanclıq halında bu hissin keçmişə, indiki zamana və ya gələcəyə aid olmasının heç bir
əhəmiyyəti yoxdur. Belə kişilər üçün nə vaxtsa onun xanımının başqa bir kişiyə həsrətlə
baxmasının, onu cəlb etməsinin heç bir fərqi yoxdur və belə kişi heç cür bunu unuda bilmir.
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Qısqanclığa münasibətdə kişi və qadınlar arasında fərqlər müşahidə olunur. Kişilər
seksuallıqda üstünlük arzu edir, qadınlar üçün isə tabeçilik instinkti xarakterikdir. Bu fərqlərin
genetik əsasları vardır. Kişi cinsi güclü cins olduğuna görə, onun üçün liderliyə, üstünlüyə can
atma motivi güclü inkişaf etmiş və bu zəmində qadına münasibətdə sadist əlamətlər daha
yüksək inkişaf etmişdir.
Qısqanclıq sayıqlaması bəzən orta yaş və hətta gənclik dövründə dərin skeleroz
zəminində, əvvəllər heç vaxt bir-birini qısqanmayan, sakit ər-arvad həyatı yaşayan insanların
həyatında da müşahidə oluna bilər. Bu halda qısqanclığın mexanizmi insanın öz natamamlığını dərk etməsi, rədd edilərək ikinci plana keçirilmək qorxusudur.
Qısqanclıq itirilmək istənməyən bir adamın itirilmək, təhdid altında qalma qorxusu
fonunda yaranan, psixoloji müvazinətin pozulması zəminində meydana gələn ruhi-emosional
vəziyyətdir.
Bu hiss çox vaxt qısqanan adamın daxili aləmindən qaynaqlanan motivlərlə bağlı meydana gələn astenik hisslərdən biridir. Bu hissi yaşayan insanlar özlərini dəyərsiz, sayılmayan,
artıq çoxdandır ki, sevilməyən birisi kimi təhrif olunmuş formada qavrayırlar.
Ər-arvad münasibətlərində qısqanclıq hissi ikili (ambivalent – N.Ç.) hiss kimi özünü
göstərə bilər. Belə ki, bu hissdə razılıq və ya narazılıq nəinki birləşir və biri o birinə keçir,
həm də bu iki hissin yanaşı yaşaması baş verir. Qısqanclıq zamanı adamda məhəbbət və nifrət
hissi olduqca özünəməxsus şəkildə birləşə bilər ki, bu da qısqanclığın ikili xarakter daşıdığına
dəlalət edir. (Məsələn, sevirəm və nifrət edirəm). “Qısqanclıq digər yüksək hisslərdən irəli
keçərək hətta məhəbbət hissini də söndürə, nifrətə çevrilə bilər” (8, s.150).
Qısqanclığın psixoloji formalarının kliniki mənzərəsi çoxcəhətli təzahürlərə malikdir.
O, emosiyaların dəyişməsində, motivasiya sahəsinin, insanın özünə və başqa adamlara münasibətinin və fəallığın pozulmasında təzahür edə bilər.
İnsanın şəxsiyyəti onun fəaliyyətində, əməl və hərəkətləri vasitəsilə formalaşır və təzahür edir. İnsanın ətraf aləmlə, başqa adamlarla əlaqələri onun maddi və mənəvi təlabatlarında
ifadə olunur. “Şəxsiyyət olmaq – müəyyən həyat mövqeyi, hər şeydən əvvəl, mənəvi mövqeyə sahib olmaq, bu mövqeyə görə məsuliyyət daşıdığını kifayət dərəcədə dərk etmək, onları
öz əməlləri, işləri, bütün həyatı ilə təsdiq etmək deməkdir” (10, s.121).
Qısqanclığın “patoloji qısqanclıq” adlanan forması artıq psixi xəstəlik hesab olunur.
Məsələn, gənc oğlan sevdiyi qızı onun yanağından süzülən göz yaşlarına, iylədiyi gülə və s.
qısqanır.
ÜST-nın Psixi Xəstəliklərin Beynəlxalq Statistik Təsnifatında (IX baxış) Psixozlar sırasında (291.5) “Alkoqol qısqanclıq sayıqlaması” psixi xəstəlik kimi qeydə alınmışdır. Təsnifat sırasının 291.52 bəndində isə “Alkoqol qısqanclıq sayıqlaması”nın (alkoqol paronayası,
ər-arvad vəfasızlığı adı çəkilir. Patoloji ayrılmaq qorxusu da qısqanclıq simptomudur. Qısqanclıq sayıqlamaları təfəkkürün məzmunca pozuntusu əlamətidir.
Patoloji qısqanclıq hissindən əziyyət çəkən insanlar ikiqat bədbəxtdirlər. Çünki onlar eyni
zamanda həm əziyyət çəkir, daim həyəcanla yaşayır, həm də qarşı tərəfə əzab-əziyyət verirlər.
Ailədə daimi inamsızlıq, xəyanət atmosferi yaradan belələri həm də bu atmosferin qurbanına
çevrilir, burada boğulurlar. Onlar daim ailədə qarşı tərəflə ən kiçik məsələlərə görə qalmaqal
yaradır, həm özlərinin həm də qarşı tərəfin psixoemosional vəziyyətini ağırlaşdırırlar. Bütün
bunlar isə onların ər-arvad kimi bir-birinə qarşılıqlı münasibətlərində, başqa adamlarla gündəlik
ünsiyyətində, o cümlədən intim münasibətlərində əks olunur və psixi travmalara gətirib çıxarır.
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Н.З.Чалабиев
Ревность как конфликтогенный фактор в супружеских отношениях
Резюме
Эта статья посвящена социально-психологическим последствиям, вызывающим ревность,
которая является одним из конфликтогенных факторов в межсемейных отношениях. На основе
разных источников дано научное объяснение определению “ревности”, прокомментированы
разные подходы философов и психологов к решению этой проблемы. Автор отметил психологическое воздействие чувства ревности, его мотивов на возникновение конфликта в супружеских отношениях. Также в статье отмечены психологические характеристики разных форм
проявления ревности мужчинами и женщинами. Автор научно анализирует разрушительное
воздействие патологической ревности и бреда ревности на межсемейные отношения.
N.Z.Chalabiyev
Jealousy as a conflictive factor in husband and wife relations
Summary
This article has been dedicated to social-psychological outcomes that arise from jealousy, which
is one of the conflictive factors in intra-family relations. In this article there has been given a scientific
explanation of the conception of jealousy, on the basis of various sources and also approach of
different philosophers and psychologists to this issue. The author noted the psychological impact of
jealousy feeling and its motives to arising conflict in husband and wife relations in the family. There
also have been indicated psychological characters of various display forms of male and female
jealousy. The author scientifically analyzes the destructive effect of pathological jealousy and jealousy
dreaming to intra-family relations.
Rəyçilər: psixol.e.d., prof. R.İ.Əliyev;
ADPU-nun Şəki filialının Ümumelmi fənlər kafedrası
(14.02.2018-ci il tarixli iclasın qərarı (pr. №05)).
Redaksiyaya daxil olub: 16.03.2018
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Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
(Bakı şəh., F.Xoyski pr, 98)

YENİYETMƏ GÜLƏŞÇİLƏRDƏ KOMPLEKS NƏZARƏTİN
HİPOTEZLƏRİN YOXLANILMASI ÜSULU İLƏ HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ
Açar sözlər: dispersiya, orta kvadratik paylama, orta qiymət, Styudent kriteriyası, hipotez, informativ,
nəzarət, Ştange, Qençi sınağı, ürək vurğularının tezliyi, arterial təzyiq, dinamometriya
Ключевые слова: дисперсия, среднеквадратичное распределение, средняя величина, критерий
Студента, гипотеза, информативный, контроль, Штанге, проба Генчи, частота сердцебиений
Key words: dispension, mean-square distribution, average value, Student criterion, hypothesis,
informative, control, Shtange, Genchi test, heart rates, arterial tension, dynamometry

Məqalədə kompleks nəzarətin həyata keçirilmə keyfiyyətinin yüksəldilməsi müasir
məşq metodikasının effektivliyinin yüksəldilməsinin ən əsas mənbələrin şərhi əksini tapmışdır. Məşq prosesinə sistematiki nəzarət etmək, həm də fiziki yükün təsiri altında yeniyetmələrin fiziki inkişaf dinamkasını qiymətləndirmək məqsədiylə eksperimental və nəzarət
qrupları yaradılmışdır. Məşqin müxtəlif mərhələlərində əldə edilmiş fizioloji göstəricilərin
təhlili üçün Styudentin əhəmiyyətli kriteriyası vasitəsiylə riyazi-statistikanın hipotezlərin
yoxlanılması üsulundan istifadə edilmişdir. Nəticədə kompleks nəzarətin ən informativ göstəriciləri aşkar edilmiş və məqsədyönlü idman hazırlığının təşkili üçün optimal yaş həddi
müəyyənləşdirilmişdir.
Giriş. Mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, idmançıların hazırlığının idarə olunmasının effektivliyinin yüksəldilməsi hal-hazırda kompleks nəzarətdən çox asılıdır. Aparılacaq nəzarətin
əsas vəzifəsi isə orqanizmin funksional imkanlarının obyektiv qiymətləndirilməsi əsasında məşq
və yarış fəaliyyətini optimallaşdırmaqdır. İdmançının orqanizminin cavab reaksiyası sistemli
xarakter daşıyır. Bu da öz növbəsində tibbi, fizioloji, biokimyəvi, psixoloji, pedaqoji nəzarət
üsullarının tətbiqi ilə onun obyektiv qiymətləndirilməsinin vacibliyini şərtləndirir. İdmanda etibarlı və həqiqi informasiyanın əldə edilməsi üçün nəzarətin müxtəlif üsullarından istifadə edilir.
E t i b a r l ı l ı q - əldə olunan informasiyalardakı nəticələrin stabilliyini ifadə edir.
Kompleks nəzarət adətən idmançıların hərəki qabiliyyətinin və digər xüsusiyyətlərinin
təyini üçün tətbiq edilən standart formalı tapşırıqların, yəni testlərin gedişində reallaşır. Hər
bir nəzarət növündə (mərhələli, cari, operativ) tətbiq edilən testlər müəyyən metroloji tələblərə cavab verməlidir:
- İdman növünün spesifikasına uyğunluq;
- İdmançıların yaş və fiziki keyfiyyət xüsusiyyətlərinə uyğunluq;
- Məşq prosesinin istiqamətinə uyğunluq;
- Etibarlılıq və informativlik və s.
Tədqiqatların təşkili və metodları. Tədqiqatlar 11 – 12 yaşlı yeniyetmə güləşçilər üzərində aparılmışdır. Bu məqsədlə eksperimental və nəzarət qrupları yaradılmışdır.
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Mütəxəssislərin fikrincə güləş bölmələrinə uşaqları beşinci sinifdən cəlb etmək
məqsədəuyğun olur. Cinsi yetişkənlik dövrü hələ başlamadığından belə bir seçim çox rasional
hesab olunur.
Güləşməyə yeni başlayan uşaqların anatomik – fizioloji xüsusiyyətləri hər mərhələdə məşğələlərin istiqamətini müəyyən etməlidir. Yeniyetmələrdə ümumi işgörmə qabiliyyəti çox yüksəkdir. Böyüklərlə müqayisədə bu onların orqanizminin vegetativ funksiyalarının (hər şeydən
əvvəl kardioreseptor sistemin) daha çox gərginləşməsini tələb edir. Böyük fiziki yüklənmələrdən
sonra bərpa prosesinin zəif getməsi intensiv məşqlərarası fasilələrin müddətinin uzadılmasını
şərtləndirən əsas amillərdən biridir. Məşğələlərin əsas istiqaməti – sürət – qüvvə hazırlığı, ümumi
dözümlülük üçün bünövrənin yaradılmasıdır. Ümumi dözümlülüyün inkişafı üçün verilən
yüklərin həcmi bir qədər böyük olmalı, sistemlilik və fərdilik kimi prinsiplər gözlənilməlidir.
Təcrübədə iştirak edən yeniyetmə güləşçilər iki qrupa bölünmüşdür: nəzarət və eksperimental. Texniki hazırlıq zamanı uşaqlar sambo güləşinin əsas fəndləri ilə tanış edilirlər. Eksperimental qrupa daxil olan idmançılar aşağıdakı keyfiyyətlərə malikdirlər: yüksək propiroreseptiv hissiyyata, hərəki parametrlərin öz-özünə tənzimləmə bacarığına, hərəkətlərin emosional ifadəliliyinə və s. Bütün bunlar sambo idman növünün spesifikasına uyğun gəlir. Uşaqların fiziki inkişafın və sağlamlığın səviyyəsi onların yaşına uyğun olmalıdır.
Tədqiqatlarda aşağıdakı tədqiqat metodlarından istifadə olunmuşdur: pulsometriya, sfiqmomonometriya, dinamometriya, spirometriya, nəfəsalma və nəfəsvermə zamanı vaxtın təyini
və riyazi – statistik metodlar.
Tədqiqatların gedişində qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı funksional göstəricilər təyin edilmişdir:
- Ürək vurğularının sayı (ÜVS);
- Sistolik qan təzyiq (AQT sist.);
- Diastolik qan təzyiq (AQT diast.);
- Tənəffüsün nəfəsalma və nəfəsvermə halında saxlanma ilə vaxtın təyin olunması
(Ştange və Gençi);
- Sağ və sol əlin dinamometriyası (kq);
- İstinad (stanavoy) dinamometriyası (kq);
Həmçinin funksional testlərdən: yerindən uzunluğa tullanma (sm); asılı vəziyyətdə
ayaqların 900 – lik bucaq altında saxlanılması və turnikdə dartınmadan istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatların nəticələri və onların müzakirəsi. Nəzarət qrupunda məşğələlər adi - ənənəvi üsulla aparılsada, eksperimental qrupda xüsusi reabilitasiya proqramları üzrə təşkil olunmuşdur. Yeni metodikanın effektivliyini qiymətləndirmək məqsədiylə öyrənilən göstəricilərin
müqayisəli riyazi təhlili həyata keçirilir. Belə bir təhlil qruplar arasında müşahidə olunan
fərqlərin statistik əhəmiyyətlilik dərəcəsini qiymətləndirməyə imkan vermişdir. Bu məqsədlə
Styudentin t–kriteriyasına əsasən hipotezlərin yoxlanılması mexanizmi həyata keçirilmişdir:

Burada: t – kriteriyanın hesabi qiyməti; , – uyğun olaraq eksperimental və nəzarət
qruplarında tədqiqatın sonunda göstəricilərin orta qiymətləri;
;
– eksperimental qrup üçün göstəricilərin orta kvadratın paylanması;
– nəzarət qrup üçün göstəricilərin orta kvadratın paylanması;
– eksperimental qrupdakı idmançıların sayı;
– nəzarət qrupdakı idmançıların sayı;
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Seçilmiş əhəmiyyətlilik səviyyəsində α = 0,05 (P = 95%) kriteriyanın hesabi qiyməti
onun böhran qiyməti ilə (tα, v) müqayisə edilir.
v – sərbəstlik dərəcəsi; v = nx + ny – 2 = 18
Müqayisənin nəticələri əsasında öyrənilən göstəricinin statistik əhəmiyyət dərəcəsi
barədə mülahizə yürüdülür. Styudent kriteriyasının böhran qiymətləri cədvəlindən tapırıq:
tα, v = 2,1
Cədvəl 1
Eksperimental qrupdan alınan ilkin nəticələr
№ ÜVS ST
DT Ştange Qençi Sağ Bədən Tullanma 900 Dartınma
əl
1
75
95
50
44
11
22,6
71,7
185
8
4
2
76
100
65
43
13
23,4
73,4
140
5
7
3
78
98
60
45
10
21,9
72,5
135
10
5
4
75
105
66
49
8
22,9
70,9
150
4
8
5
79
110
67
41
12
23,1
71,5
160
6
10
6
74
96
50
47
15
24,1
76,6
180
8
11
7
73
102
56
49
13
23,9
75,3
175
12
9
8
75
110
60
48
12
24,2
76,4
155
6
5
9
77
115
66
44
14
24,4
74,9
185
7
7
10
73
106
58
50
9
23,6
76,1
180
8
4
Cədvəl 2
№

ÜVS

ST

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

71
70
73
69
73
67
70
71
72
70

100
100
95
105
110
95
105
110
110
100

Eksperimental qrupdan alınan son nəticələr
DT Ştange Qençi Sağ Bədən Tullanma
əl
55
59
23
30,1
87,3
190
60
56
24
29,6
87,1
145
60
57
23
31,4
89,4
140
60
58
22
31,6
89,1
160
65
60
25
32,1
86,9
165
50
67
26
33,2
90,4
210
55
68
27
32,6
93,8
200
60
65
25
31,4
87,9
205
65
62
23
32,7
96,5
190
55
61
25
33
93,4
205

900

Dartınma

16
11
19
10
13
18
20
14
15
16

10
15
13
16
20
17
19
18
15
16
Cədvəl 3

№

ÜVS

ST

DT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

76
78
74
75
77
76
73
71
73
75

100
105
98
95
105
100
100
95
102
105

60
65
62
50
62
55
60
55
68
55
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Nəzarət qrupdan alınan ilkin nəticələr
Ştange Qençi Sağ Bədən Tullanma
əl
43
11
22,5
70,7
145
46
12
21,6
71,4
140
47
10
22,7
73,9
145
44
9
23
74,1
160
41
13
21,9
71,2
185
42
14
24,7
73,9
170
40
15
24,9
74,9
180
49
13
24,8
76,6
175
45
14
24,7
75,8
185
10
11
24
74,9
170

900

Dartınma

9
6
9
7
8
7
11
6
6
8

1
4
7
5
3
9
7
5
4
6
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Cədvəl 4
№

ÜVS

ST

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

74
73
72
73
74
72
72
70
73
72

100
105
95
95
105
110
100
105
95
100

Nəzarət qrupdan alınan son nəticələr
DT Ştange Qençi Sağ Bədən Tullanm
əl
a
60
45
12
23,7
73,9
150
65
47
12
24,7
74,1
140
65
47
11
23,6
73,8
150
60
46
13
24,5
74,2
165
65
43
15
24,9
74,9
190
59
42
16
24,7
75,7
195
60
41
13
25
80,4
190
65
52
13
24,8
84,6
190
65
47
14
24,6
82,4
190
55
44
12
24,1
85
195

900

Dartınma

10
8
11
9
9
10
12
11
12
12

4
7
7
9
4
9
9
5
6
7
Cədvəl 5

eks
nəz

Ʋx
Ʋy
mx
My
t

ÜVS

ST

DT

70,6
72,5
1,95
1,29
0,65
0,43
2,44

103
100,1
4,87
4,87
1,62
1,62
1,4

58,5
61,9
4,87
3,25
1,62
1,08
1,74

Alınan nəticələrin hesablaması
Ştange Qençi Sağ Bədən Tullanma
əl
61,3
24,3 31,77 91,18
181
45,4
13,1 24,46 77,9
175,5
3,89
1,62 1,17
3,57
22,7
3,57
1,62 0,45
3,64
17,86
1,29
0,54 0,39
1,19
7,57
1,19
0,54 0,15
1,21
5,95
9,03
12,3 17,4
7,86
0,57

900

Dartınma

15,2
10,8
3,25
1,29
1,08
0,43
4,37

15,9
6,7
3,25
1,62
1,08
0,54
7,67

tα, v = 2,1
Tədqiqat nəticələrinin müzakirəsi zamanı məlum olmuşdur ki:
1) ÜVS – göstəricisinə əsasən eksperimental və nəzarət qrupları arasında əhəmiyyətli
fərq mövcuddur. Beləki, t > tα, v. Sabit yüklənmə şəraitində bu göstərici azalmağa doğru meylli olmuşdur. Sambo güləşində böyük və mülayim intensivlikli iş üstünlük təşkil etdiyindən,
biz sakit vəziyyətdə idmançıların nəbzinin azalmasını müşahidə edirik. Nəzarət qrupunda isə
ÜVS-i onların yaşına uyğun olaraq qalır.
2) Arterial qan təzyiq göstəriciləri üzrə qruplar arasındakı fərq statistik baxımdan əhəmiyyətli deyil. Beləki, t < tα, v. Nisbi əzələ sakitliyi şəraitində yeniyetmə idmançılarda arterial
təzyiq yaşlı idmançılardakından yüksəkdir. İdmanla sistematik məşqul olarkən yeniyetmə
idmançılarda təzyiqin aşağı düşməsi azifadəlidir. Ona görə hər iki qrupda əhəmiyyətli fərq
müşahidə etmirik.
3) Ştange və Qençi nümunələrinin icrası zamanı hər iki göstərici üzrə qruplar arasındakı
fərq statistik baxımdan əhəmiyyətlidir (t > tα, v).
Eksperimental qrupda bu sınaqlar həftədə bir dəfə aparılmış və qrupun üzvləri sistematik olaraq idmanla məşğul olmuşlar. Mütəhərrik hipoksiyaya uyğunlaşma nəticəsində fiziki
hazırlıq səviyyəsinin yaxşılaşması nəfəsi saxlama müddətinin artmasına səbəb olmuşdur.
Yekun müayinə zamanı bu göstərici artıb, deməli idmançıların hazırlıq səviyyəsi yüksəlib.
4) Dinamometriya göstəriciləri üzrə də qruplar arasında müşahidə edilən fərq statistik
baxımdan əhəmiyyətlidir. Eksperimental qrupda qüvvə keyfiyyətlərinin inkişafı üçün
sistematik məşğələlər keçirilmişdir. Ona görə də bu qrupdakı artım daha yüksəkdir. Nəzarət
qrupundakı artım isə normal fiziki inkişafla şərtlənir.
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5) Yerindən uzunluğa tullanma göstəricisinə görə qruplar arasında elə bir əhəmiyyətli
fərq yoxdur (t < tα, v). Eksperimental qrupda bu göstəricinin yüksəlməsi üçün xüsusi
tapşırıqlar yerinə yetirilməyib. Ona görə də hər iki qrupdakı artımlar bir – birindən fərqlənmir.
6) Ayaqların asılı vəziyyətdə 900- lik bucaq altında saxlanılması. Eksperimental qrupda
əzələlərin qüvvəsinin inkişafı üçün xüsusi tapşırıqlar icra edilmişdir. Ona görə də, bu
göstəriciyə əsasən qruplar arasındakı fərq statistik baxımdan əhəmiyyətli olmuşdur.
7) hər məşğələdə turnikdə dartınma müntəzəm yerinə yetirildiyindən bu göstərici üzrə
də qruplar arasında müşahidə olunan fərq statistik baxımdan əhəmiyyətli olmuşdur.
Əsas nəticələr.
1. Müasir məşq metodikasının effektivliyinin yüksəldilməsinin ən əsas mənbəyi –
kompleks nəzarətin həyata keçirilməsinin keyfiyyətcə yüksəldilməsidir.
2. İdmançıların yarışa hazırlıq prosesində cari, operativ və mərhələli nəzarət həyata
keçirilmişdir. Bu həm məşq prosesinə daimi nəzarət etməyə, həm də fiziki yükün təsiri altında
uşaqların fiziki inkişaf dinamikasını qiymətləndirməyə imkan yaradır.
3. Hər bir nəzarət növü üçün informativ göstəricilər aşkar edilmişdir:
Mərhələli nəzarət: turnikdə dartınma, əl dinamometriyası, istinad dinamometriyası.
Cari nəzarət: Ştange sınağı, Qençi sınağı, ürək vurğularının sayı.
Operativ nəzarət: sağ və sol əlin dinamometriyası, ayaqların 900-lik bucaq altında
saxlanılması.
4. Sambo güləşi ilə məşğul olmaq 11-12 yaşlı uşaqların əsas fiziki keyfiyyətlərinin inkişafına müsbət təsir göstərir. Bu orqanizmin sürət – qüc imkanlarını xarakterizə edən parametrlərdə daha çox özünü biruzə verir. Ümumi dözümlülük göstəricilərinə az təsir göstərir.
5. 10-12 yaşlarında sambo ilə məşğul olmaq müəyyən fiziki inkişafa səbəb olur. Orqanizmin qüc imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir, bədən çəkisinin artımını stimullaşdırır. Müəyyən mənada ürək – damar sisteminin qənaətcil işinə şərait yaradır.
6. Məqsədyönlü başlanğıc idman hazırlığının təşkili üçün 11-12 yaş həddi çox optimaldır. Orqanizmin artan fiziki və funksional imkanları mürəkkəb koordinasiyalı hərəki tapşırıqların mənimsənilməsinə şərait yaradır.
7. Tədqiqatın gedişində nəzarət və eksperimental qruplardakı nəticələrin müqayisəsi
əsasında belə bir qənaətə gəlirik ki, güləşlə məşğul olma, orqanizmin bütövlükdə funksional
imkanlarına və fiziki keyfiyyətlərin artım dinamikasına müsbət təsir göstərir.
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T.Г.Абиев, С.A.Алиев, С.С.Алибекова, С.Ш.Мамедова
Осуществление комплексного контроля над борцами подростками
с помощью метода проверки гипотез
Резюме
Повышение эффективности проведения комплексного контроля в этой статье изложено
как один из важных источников повышения эффективности современного тренировочного
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метода. С целью осуществления систематического контроля над тренировочным процессом, а
также оценивания динамики физического развития подростков были созданы экспериментальные и контрольные группы. Для анализа физиологических показателей, полученных в
различных этапах тренировочного процесса, был использован метод проверки гипотез арифметической статистики с помощью критерии Студента. В результате были выявлены самые
информативные показатели комплексного контроля,и был определен оптимальный возрастной
предел для организации целенаправленной спортивной подготовки.
T.G.Abiyev, S.A.Aliyev, S.S.Alibekova, S.Sh.Mammadova
Implementation of complex control by means of hypothesis testing method
in young wrestlers
Summary
In this article the increase of complex control implementation effectiveness was stated as one of
the main resources for the increase of modern training method effectiveness. In order to carry out the
systematic control over the training process, as well as to evaluate the physical development dynamics
of teenagers under the influence of physical load experimental and control groups were created.
Hypothesis testing method of arithmetical statistics by means of Student’s significant criterion was
applied for the analysis of physiological indicators obtained in different training stages. Consequently
there were discovered the most informative indicators of complex control and was determined the
optimal age limit for the organization of effective sport training.
Rəyçi: prof. Q.M.Cəfərov
Redaksiyaya daxil olub: 13.03.2018
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S.M.ƏLİYEVA
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
(Bakı şəh., Ü.Hacıbəyov küç., 68)

«KİTABİ-DƏDƏ QORQUD» DASTANININ
UŞAQLARIN TƏRBİYƏSİNDƏ ROLU
Açar sözlər: folklor, tərbiyə, təlim, nümunə, informasiya
Ключевые слова: фольклор, поведение, обучение, образец, информация
Key words: folklore, behavior, training, sample, information

Azərbaycan təsviri sənətinin mövzu-janr baxımından əsas aparıcı təmayüllərindən biri
folklor motivləridir. Bu istiqamət XX əsr Azərbaycan təsviri sənətində o qədər güclüdür ki,
bəlkə də, onu ayrıca bir janr kimi də səciyyələndirmək mümkündür. Milli təsviri sənətdə
folklor motivlərinin böyük əksəriyyəti epik folklor motivlərinə – nağıllarımızın, dastanlarımızın, əfsanələrimizin, rəvayətlərimizin süjet və obrazlarına illüstrasiya kimi əyaniləşmişdir. Bunların içərisində «Kitabi-Dədə Qorqud» motivləri daha çox üstünlük təşkil edir:
«Kitabi-Dədə Qorqud»un təsvir sənətdəki tarixi barədə «KDQ» ensiklopediyasında oxuyuruq:
«KDQ qəhrəmanlarının təsviri əlyazmalarında, rəsm-miniatür əsərlərinlə bu və ya digər
dərəcədə qorunsa da, bu günədək əsaslı şəkildə üzə çıxarıb öyrənilməyib. H. Araslı və
M.H.Təhmasib tərəfindən 1950- ci ildə Bakıda çap edilmiş V.V.Bartoldun rus dilinə tərcüməsində də heç bir illüstrasiyaya rast gəlinmir. Dədə Qorqudla bağlı ilk rəsm əsəri 1941-ci ildə
yaranmışdır. Həmin ildə çəkilmiş və bu gün də Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami
adma Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində saxlanılan L.Quritski və L.Şarovun əsərləri əslində
təsviri sənətdə Dədə Qorqud mövzusunda işlənmiş ilk sənət nümunələridir» (1, 300).
«Kitabi-Dədə Qorqud» motivlərinin ilk təsviri sənətdə əksindən sonra, əllinci illərdən etibarən bu mövzulu motivlər güclənməyə başlayır. Bu mövzuya ilk qayıdan M.Abdullayev olur.
Ondan sonra Toğrul Nərimanbəyovun, Maral Rəhmanzadənin, Fəxrəddin Əliyevin və digər
rəssamların əsərlərində eposun motivləri güclənməyə başlayır. Bu mövzulu təsviri sənət nümunələrinin əksəriyyəti təbliğ etdiyi ideya baxımından vətənə məhəbbət hissləriaşılayır. Ona
görə də onları uşaqların vətənpərvərlik hisslərinin inkişafı işinə səfərbər edilməsi məqsədəmüvafiq olardı. «Kitabi- Dədə Qorqud» obraz və mövzularına həsr olunmuş təsviri sənət nümunələrinin uşaqların vətənpərvərlik duyğularının inkişafı işinə cəlb edilməsi işi elm sahəsinin, daha
doğrusu pedaqogika elminin folklor nümunələrinin öyrədilməsi sahəsi ilə təsviri sənətin öyrədilməsi sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsini tələb edir. Bu sahələrdən heç birini digərinin içərisinə
daxil etmək düzgün deyil. Uşaqlarda vətənpərvərlik hisslərinin tərənnümü üçün folklorla təsviri
sənətin vəhdəti aşağıdakı istiqamətlərin həyata keçirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir:
1. Tarixi keçmişimizlə bağlı hadisələrin əyani dərk olunması;
2. Folklor obrazlarının əyani təsəvvür olunmasına yardım;
3.Tarixi-folklor planında vətənin bir məkan kimi (təbiəti və sosial gerçəklə birlikdə)
təsəvvür olunmasına kömək;
4. Folklor planında düşmən obrazının təsəvvür olunmasında yardım və s.
Əgər «Kitabi-Dədə Qorqud» motivləri bu mövzunu təsviri sənət əsərləri ilə vəhdətdə
uşaqlara öyrədirsə, onda yuxarıda göstərilən məqsədlərə daha effektiv nail olmaq olar. Məsələn, tədqiqatçılardan Bəkir Tağıyev orta məktəbdə dastanların tədrisinin 4 istiqamət üzrə
aparılmasını məqsədəmüvafiq hesab edir:
1. Dastanların dili və üslubu üzərində işin təşkili.
2. Dastanlardakı müsbət qəhrəmanların xarakterlərinin müəyyənləşdirilməsi.
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3. Dastanlardakı müsbət və mənfi obrazların müqayisəli səciyyəsi.
4. Dastanın məzmununun mənimsənilməsi üzrə işlərin şagirdlərin nitq inkişafına
yönəldilməsi» (2, 53)
Dastanların tədris istiqamətlərindən olan ikinci və üçüncü istiqamətlərin öyrədilməsi,
əyani qavranılmasında təsviri sənət əvəzsiz rol oynaya bilər.
Biz təsviri sənətin «Kitabi-Dədə Qorqud» motivlərinə həsr olunmuş nümunələrinin
uşaqların vətənpərvərlik hisslərinin inkişafında oynadığı rolu Azərbaycan təsviri sənətində
mövcud olan ayrı-ayrı sənətkarların yaradıcılığı üzrə nəzərdən keçirməyi daha səmərəli hesab
edirik:
Təsviri sənətdə «Kitabi-Dədə Qorqud» mövzusuna intensiv müraciət edən rəssamlarımızdan biri Mikayıl Abdullayevdir. Azərbaycan incəsənəti tarixində «lirik və şairanə məişət
motivləri ustası, sadə və anlaşıqlı süjet əsasında həyat hadisələrinin mahiyyətini dolğun və
canlı insan xarakterləri vasitəsilə aşkara çıxarmaq, ümumiləşdirmək istedadına malik» (3,279)
rəssam kimi xarakterizə olunan M.Abdullayev KDQ əsərlərində də bu cəhətləri inkişaf etdirmişdir. Rəssamın «Baybörənin oğlu Bamsı Beyrək boyu», «Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy», «Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy», «Qanlı Qoca oğlu Qanturalı», «Duxa Qoca
oğlu Dəli Domrulun boyu», «Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy» əsərləri
adından da göründüyü kimi dastanan ayrı-ayrı boylarına həsr olunmuşdur. Bu rəsm əsərləri
içərisində «Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy», «Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy»,
«Qaraca çoban», «Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy» sırf yurd sevgisi, vətən
məhəbbəti, paralel olaraq düşmənə nifrət hissləri aşılayan əsərlərdir. İstər ibtidai sinifdə,
istərsə də yuxarı siniflərdə uşaqlara «Kitabi-Dədə Qorqud» boyları tədris olunarkən bu
şəkillərdən istifadənin son dərəcə böyük əhəmiyyəti ola bilər. Mikayıl Abdullayevin üslubuna
məxsus olan qeyri mücərrədlik, güclü milli kolorit bu əsərlərin təbliğ etdiyi ideyaların uşaqlar
tərəfindən tez başa düşülməsinə və asanlıqla qavranılmasına yardım etmiş olar. Məsələn, rəssamın «Salur Qazanın evninin yağmalandığı boy»u adlı əsərində akvarel rəsm əsəri kimi boyun məzmununun bütün ideya aspektləri açılmaq üçün rəssam bir rəsm əsərində müxtəlif dinamik süjetlər əks etdirən, mövzu baxımından bir-birini tamamlayan bir neçə rəsm vermişdir.
İllüstrasiyanın mərkəzi planında oğuz igidləri ilə düşmənin döyüş səhnəsi təsvir olunur.
Yuxarıda oğuz elinin şən xürrəm günləri, oğuz igidlərinin ziyafət məclisi, istirahətləri
və ov səhnələri təsvir olunmuşdur. Rəsmin aşağısında isə tünd qara və solğun bir fonda viran
qalmış oğuz elinin xarabalıqları təsvir olunur. Qazan xanın evi, rəsmdə, əslində yurd və vətən
məzmunda təqdim olunur. Bu illüstrasiya əsasında nəzərdə tutulan boyun məzmunu izah
edilərkən, təbii olaraq uşaqlar vətənin işğaldan, yağmalamadan əvvəlki və sonrakı vəziyyətini
əyani təsəvvür etməkdə çətinlik çəkmirlər.
Əsərdə Şərq miniatürünə məxsus ənənəvi üslubla müəllif mövqeyinin göstəricisi olan
novator üslub son dərəcə böyük bir uğurla sintez edilmişdir. Mərkəzi planda təsvir edilən
döyüş səhnəsində düşmən obrazlarının miniatürlərə xas simasız və solğun təsviri, mərkəzi
planda qabarıq şəkildə verilmiş oğuz xammınının düşmən üzərinə şığımasının parlaq akvarel
boyalarla verilməsi rəng kontrastı yaratmaqla güclü təsir bağışlayır. Təbii ki, bu şəkillərin
məzmununun uşaqlara izahı aşkarda yurd uğrunda mübarizə vədüşmənə qarşı qəhrəmanlıq
hisslərini inkişaf etdirmiş olar. Eyni fikirləri «Qaraca çoban» illüstrasiyası haqqında da demək
olar. Yağı düşmənlə mübarizə meydanında tək qəhrəmancasına döyüşdə təsvir edilən Qaraca
Çoban rəssam tərəfindən elə bir dinamik gərginliklə təqdim edilmişdir ki, bu qeyri-bərabər
döyüşün bütün dəhşəti aydın hiss olunur. Onun ətrafında çobanın zərbələrindən ətrafa səpələnmiş düşmən əsgərlərinin leşləri ana yurdu uğrunda mübarizə aparan Çobana rəğbəti daha
da artırır. Bu rəsmin emosional təsir gücü son dərəcə güclüdür. Rəsmi seyr edən hər bir Azərbaycanlı uşaq məhz Qaraca Çobana bənzəməyə çalışır.
Azərbaycanın görkəmli rəssamlarından olan Toğrul Nərimanbəyov da «Kitabi-Dədə
Qorqud» mövzusunda batal səhnələr müəllifidir. Onun «Oğuznamə», «Dədə Qorqud motivlə177
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ri», «Dədə Qorqud aləmi», «Dədə Qorqud dünyası» və s. əsərləri qəhrəmanlıq eposunun zidd
qüvvələri arasındakı mübarizə motivlərinə əsaslanır. Toğrul Nərimanbəyov üslubunun mücərrədliyi onların ibtidai və orta sinif şagirdləri tərəfindən anlaşılmasını nisbətən çətinləşdirir.
Lakin orta məktəbin sonuncu sinif şagirdləri tərəfindən bu rəsmlər asanlıqla anlaşılar. Bu
rəsmlər «Dədə Qorqud» motivlərindən istifadə yolu ilə bir növ dünya haqqında, dünyada
Xeyir və Şərin mübarizəsi haqqında fəlsəfi-analitik mühakimələri təbliğ edir. Əsasən qırmızı,
qara və mavi rəng çalarlarından və onların sintezindən əmələ gələn digər rənglərdən istifadə
edən rəssam sosial-tarixi kontekstdəki vətən uğrunda mübarizə fonunda fəlsəfi müstəvidə
götürülən Xeyir və Şər arasında mübarizəni faktlaşdıra bilmişdir.
Uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsinin inkişafında bu rəsmlərin ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, artıq yeniyetməlik astanasında olub, analitik təfəkkürü formalaşan uşaqlara
anladır ki, vətən uğruııda mübarizə fəlsəfi mənada Xeyir uğrunda mübarizədir. Məsələn, rəssamın «Dədə Qorqud motivləri» adlı batal üslublu əsərində müharibə aparan tərəflərdən daha
çox müharibənin özü bütün dəhşəti ilə təsvir edilmişdir. Müharibənin qara rəngdə verilməsi
ilə müəllif ona subyektiv münasibətini ifadə etmşidir. Rəsm əsərini seyr etdikcə üzərində
yaşadağımız vətən torpağının necə dəhşətli qanqadalardan keçdiyi gözlərimiz önündə canlanır. Rəssamın bir az mifoloji, bir az miniatür üslubu insanı rəsmin dərinliklərində gizlənən
məna qatlarına çəkib aparır. Toğrul Nərimanbəyovun rəsm əsərində diqqəti cəlb edən əsas cəhətlərdən biri də bu rəsmlərdəki rənglərdəq istifadənin «Kitabi-Dədə Qorqud»un rənglərinə
bağlı mifoloji görüşləri ilə səsləşməsidir. Məlum olduğu kimi, «KDQ»da rəng inamlar, yaşayış və təfəkkürlə bağlıdır. Rənglərin zaman və məkan anlayışları ilə əlaqəsi, kosmoqonik
dünyagörüşlə bağlılığı diqqəti cəlb edir.
Uruz atası Qazan bəyə üz tutaraq deyir:
«Anam mənim üçün gög geyüb qara sarısun,
Qanın oğuz elində yasım tutulsun»
Göründüyü kimi, «KDQ»da qara ilə bərabər göy rəngi də matəm semantemində təqdim
olunmuşdur. Toğrul Nərimanbəyovun əsərlərində batal janrda qırmızı və qara ilə yanaşı, göy
rəngdən istifadə milli mifoloji əsasa dayanır. Bu rəsmlərin rəng dünyası ilə uşaqların tanışlığı
onları estetik zövqünün milli-mifoloji əsaslarla formalaşmasına yardım etmiş olar.
Rəsm əsərlərində Dədə Qorqud motivlərinə intensiv müraciət edən rəssamlardan biri də
Maral Rəhmanzadədir. Rəssamın «Dədə Qorqud silsiləsindən» adlandırdığı rəsm əsərləri
birbaşa Dədə Qorqud motivlərinə həsr olunmamış, mənzərə üslubunda çəkilmiş rəsmlərdir.
Əsasən mənzərəçi rəssam olan Maral Rəhmanzadənin mənzərələrinin Dədə Qorqudla bağlılığı
daxili məzmun bağlılığıdır. Məsələn, rəssam sərt qayalarla əhatələnmiş uca dağ zirvəsini,
ətəyində mavi gölü təsvir edir. Bu mənzərədə vətən təbiətinin əzəməti onun tarixinin əzəməti
ilə vəhdət hisləri doğurur. Vətən anlayışının həm coğrafiya, həm də tarix, bunlardan daha çox
bu anlayışların vəhdəti kimi qavranılmasmda bu rəsmlərin əhəmiyyəti olduqca çoxdur.
Uşaqların mənəvi-əxlaqi tərbiyəsində rol oynaya biləcək, onların vətənpərvərlik hisslərinin inkişafında iştirak edə biləcək. «Kitabi-Dədə Qorqud» motivlərinə həsr olunmuş rəsm
əsərlərinin böyük bir silsiləsi Fəxrəddin Əliyev tərəfindən yaradılmışdır. O, yeganə rəssamdır
ki, KDQ-un bütün boylarına aid rəsm əsərləri çəkmişdir. Bu rəsm əsərlərindən «KDQ» tədrisində əyani vəsait kimi ayrıca istifadə etmək mümkündür. Fəxrəddin Əliyevin yağlı, əlvan boyalarla bəzənmiş üslubu ümumiyyətlə, uşaq psixologiyası tərəfindən anlaşılacaq bir üslubdur.
Rəsmlərdəki rəng əlvanlığı, daxili dramatizm, nağılvari fon bu rəsmləri uşaqlar tərəfindən
asan qavranılan bir əsərə çevirir. Əsərlər öz təbliğ etdiyi ideya baxımından yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlər və milli hislər aşılayır. Miniatür üslubun əsasında əsasən obraz qabarıqlığına
əsaslanan bu rəsmlər, obrazlar arasında münasibətlərin xarakterini açıb göstərir.
Fəxrəddin Əliyevin bu rəsm əsərləri üslubi etibarilə miniatür, mövzusu etibarilə isə
batal məzmunludur. Rəssam Milli Şərq rəssamlığına məxsus üslubi cəhətlərlə rəssamlığın
müasir nailiyyətlərindən vəhdət halında birləşdirməyi bacarmışdır. Miniatür üslub daha çox
178
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obrazların fonunda istifadə edilmiş, obrazların öz təsvirində isə miniatürdən avanqardlığa
meyl hiss olunur. Bu əsərlərin təbliği baxımından aşıladığı əsas ideya vətənpərvərlikdir.
Məsələn, «Salur Qazanın evinin yağmalandığı boyu»nda rəssam bütöv elin, vətənin faciəsini
əsir düşmüş, əl-qolu bağlanmış oğuz igidlərini və əsir düşmüş qız-gəlinin təsviri ilə
ümumiləşdirə bilmişdir. Əsasən, real epik-tarixi təfsilata əsaslanan, hər cür mücərrədçilikdən,
fəlsəfi ümumiləşdirmələrdən uzaq olan bu rəsmlər uşaqlar tərəfindən birbaşa anlaşıqlı olması
baxımından əhəmiyyətlidir. Bu rəsmlərdə təbliğ olunan ideyadan başqa rəsmlərin özündə
milli ruh son dərəcə güclüdür. Millilik bu əsərlərin üslubunda, rəng çalarlarının vəhdətindədir.
Uşaqlarda vətənpərvərlik hislərinin inkişafı baxımından bu əsərlərin əsas cəhətlərindən biri
bunların işıqlı və nikbin əsərlər olmasıdır. Hətta düşmənlə müharibə mövzusuna həsr olunan
əsərlərdə belə («Bəkil oğlu İmranın boyu», «Salur Qazanın dustaq olduğu və oğlu Urıtzun
onu xilas etdiyi boy») bu nikbinlik hiss olunur. Bu işıq və nikbinlik rəssamın yaradıcı dünyasından rəsmlərə rənglər vasitəsilə çökür. Təbii ki, uşaqların yaş həddi baxımından rəsmlərin
belə, nikbinliyinin əhəmiyyəti böyükdür.
Azərbaycan təsviri incəsənətində «Kitabi-Dədə Qorqud»a həsr olunmuş əsərlərin böyük
əksəriyyəti Dədə Qorqud obrazının yaradılmasına həsr olunub. Bu əsərlər həm rəsm üslubu,
həm ideya estetik xüsusiyyətləri baxımından bir-birindən əsaslı şəkildə fərqlənsə də, onların
böyük əksəriyyəti uşaqların, gənclərin milli ruhda tərbiyəsi baxımından, vətənpərvərlik
hislərini, etnik ağsaqqal kultunun müasir dövrdə inkişaf etdirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Bu əsərlər içərisində Tahir Tahirovun əsərində Dədə Qorqudun milli əcdad kultu xüsusiyyəti, Arif Hüseynovun əsərində müdrik el sənətkarı olması, Yusif Hüseynovun, Arzu Rzaquluzadənin, Faiq İbrahimovun, Qədir Ramazanovun əsərlərində qədimliyi və müdrikliyi, Vaqif
Hüseynovun əsərində sakral-ilahi mahiyyəti, övliyalığı, Sabir Nadiroğlunun əsərlərində mifoloji məzmunu və s. cəhətlər daha qabarıq təsvir olunmuşdur. Bu əsərlərin hamısında rəssamla
türkün qədim əcdad kultundan qaynaqlanan Dədə Qorqudun müəyyən bir kontekstini daha
qabarıq diqqət mərkəzinə çəkmişdilər. Müdrik el ağsaqqalı Dədə Qorqudun obrazının müasir
Azərbaycan gənclərinin təsəvvüründə yaradılmasında bu əsərlərin rolu böyükdür.
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С.М.Алиева
Роль «Книги моего Деда Коркута» в воспитании юного поколения
Резюме
В статье говорится о теоритических проблемах применения различных художественноэстетических отраслей в воспитании детей. Это является одной из основных научных проблем
педагогики. В частности, определено значение фольклора, сохранившего в себе национальные
и нравственные ценности. Автор отмечает, что идеи фольклорных памятников более ясно воспринимаются детьми при разъяснении их посредством принципа наглядности изобразительного искусства. В статье все эти вопросы проанализированы с приведением конкретных
примеров на основе рисунков по мотивам литературного памятника «Китаби-Деде Горгуд».
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S.M.Aliyeva
The role of “Kitabi- Dede Gorgud” in the education of the young generation
Summary
In this article theoretical problems of using various artistic and aesthetic spheres in child
teaching were mentioned. This is one of the main scientific problems of pedagogy. Especially the
importance of folklore, in which national and moral values are more purely protected, was explained.
The author notes, that the ideas of folklore monuments can be more clearly perceived by children with
the principle of making fine art visually. In this article all of these were analyzed under concrete
samples in accordance with pictures, based on “Kitabi-Dada Gorgud” monument motives.
Rəyçi: filol.f.d., dos. A.X.Ramazanova
Redaksiyaya daxil olub: 03.04.2018
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Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası
(Bakı şəh., Ş.Bədəlbəyli küç., 98)

PEŞƏKAR MUĞAM İFAÇISI KİMDİR VƏ BİZ MUĞAMA NƏ VERMİŞİK?
Açar sözlər: muğam, xanəndə, müğənni, vokal ifa, ansambl, dil, dəsgah, təsnif, rəng
Ключевые слова: мугам, исполнитель мугама, певец, вокальное исполнение, ансамбль, язык,
дастгах, тэсниф, цвет
Key words: mugham, khananda (mugham performer), vocal performance, ensemble, language, dastgah,
tasnif, color

Muğam, insan təfəkkürünün məhsulu olaraq təzahür formasıdır. İfaçı isə muğam ilə xalq
arasında, insanlar arsında rəngsiz şəkil janrının tənzimləyicisidir. Xanəndə muğamı insanlara
söz, mətn, nitq ilə musiqinin vəhdəti ilə çatdırır. Eyni zamanda söz muğamı dinləyiciyə daha
aydın, dərk edilən formada çatdırmaq üçün vasitəçidir. İnstrumental musiqi isə (muğam) insan
əsəblərini zamanın keçmişi ilə bu günü arasında əlaqə yaradan bir vasitə, ünsiyyət yaradıcısıdır.
Nildən Qanqa qədər olan çox geniş bir ərazidə yaşayan müsəlman xalqlarının danışıq
dili məhz muğam dilidir. Ərəb, türk, fars, hind, özbək, qazax, tacik, türkmən və onlarca şərq
dilləri muğam dilindən törəmə dillərdir.
Bu bir sirr deyil ki, XX əsrin sonları və XXI yüzilliyin əvvəllərindən başlayaraq dünyanın müsəlman olmayan xalqları belə muğam dilini qavramağa, anlamağa, dərk etməyə başlamışlar.
Muğam bütün musiqi janrlarına açılan vahid dil pəncərəsi və ünsiyyət, həmrəylik, birlik
mərkəzidir.
55 illik ifaçılıq və 50 illik pedaqoji fəaliyyətim mənə gördüyüm, eşitdiyim və müşayət
etdiyim xanəndə və instrumental ifaçılar haqqında öz mülahizələrimi oxucu və müğamsevərlərlə paylaşmağa haqq verir.
İlk öncə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, xanəndə, müğənni, oxuyan və musiqiçi kimdir və
hansı ifaçılar bu ada layiqdir.
Əvvəla xanəndə hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır və nələri mütləq şəkildə bilməlidir?
Xanəndə geniş səs diapazonuna və dəqiq ritm xüsusiyyətlərinə, həssas musiqi duyumuna, səs yüksəkliklərini eşitmə qabiliyyətinə, təkrarlanmayan musiqi zövqünə, yüksək səhnə
mədəniyyətinə, geyim zövqünə, nitq mədəniyyətinə, ədəbiyyat və incəsənətin bütün növlərinə
(nümunələrinə) düzgün qiymət verməyi, xalqını, dilini, dinini, vətənini, ailəsini, torpağını,
dövlətini, Allahını və yaşadığı ölkənin rəhbərini sevməyi daxilən bacarmalıdır. Hər hansı bir
şeir və qəzəl nümunəsini natiq kimi ifa etməlidir. Nitqində heç bir qüsur olmamalıdır. Qəzəli
muğama görə sərbəst seçməyi bacarmalıdır. Muğamın fəlsəfəsini bilməlidir(bu xüsusiyyət
insana, daha doğrusu ifaçıya 40 yaşından sonra aydın olur). Muğam ifaçısına həyat təcrübəsi
vacibdir. (Təcrübəsiz muğam ifaçısı sadəcə icraçıdır). Zəngulələrdən, boğazda səs qaynatmalarından, ifa zamanı səsi buruna salmaqdan (bu xüsusiyyət ilk dəfə Seyid Şuşinskidə aşkarlanmışdır) və ifa zamanı özünü qavalla (dəflə) müşayət etməyi mütləq bacarmalıdır.(Məsələn:
Əbülfət Əliyev, Əlibaba Məmmədov, Nəriman Əliyev, Ağaxan Abdullayev ifa zamanı özlərini mexanizm kimi dəqiq müşayət edirdilər).Geniş dünya görüşünə, dünya xalqlarının musiqi mədəniyyətinə və eyni zamanda musiqi nümunələrinə peşəkarcasına qiymət verməyi bacarmalıdır. Azərbaycan muğamının, xalqının ruhunu hiss etdirməlidir. Muğam dəstgahlarını
dərindən bilməli və bütün dəstgahları öz kökündə (tonallığında) oxumağı (peşəkar səviyyədə)
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bacarmalıdır. Səs gücləndiricisinin köməyinə arxayınlaşmamalıdır. Səsin akustik xüsusiyyətlərinə, tembr özəlliklərinə az da olsa yiyələnməlidir. Kifayət qədər nəfəsə malik olmalıdır.
Hər xanəndənin özünə məxsus qaltanlı səs tembri olmalıdır. Ən əsası isə xanəndə peşəkar muğam təhsilinə malik olmalıdır.Muğam dəstgahı ifa edən ifaçıya fərdi səs gücü, muğamın xüsusiyyətinə uyğun səs dinamikası, öz yaşam tərzinə münasib seçilən muğam parçası uyğun olmalıdır. Çox vacib bir amil də var ki, bu duyğu hər peşəkar xanəndədə olmur. (Dünya malına,
mal-dövlətə qarşı hərislik. Bu hiss çox az ifaçılarda olur. Əsasən həvəskar oxuyanlar bu hissə
malik olurlar). Xanəndə və instrumental muğam ifaçıları sənətə qarşı qısqanc olmalıdırlar, sənətkara qarşı deyil. Sənətkara qarşı qısqanclıq sənəti uçuruma aparar.Muğam ifaçısı bütün yaş
dövrlərində bilmədiyini öyrənməli, bildiklərini başqalarına öyrətməlidir. Mənim yaxından tanıdığım bir neçə sənət adamı var ki, bu hiss ancaq onlara məxsusdur. Bunlardan Cabbar Qaryağdıoğlunu, Seyid Şuşinskini, Nəriman Əliyevi, Əlibaba Məmmədovu, instrumental muğam
ifaçılarından isə Əhməd Bakıxanovu, Bəhram Mansurovu, Əhsən Dadaşovu göstərmək olar.
Bildiyim faktları qocaman sənət dostlarımdan eşitmiş, bəzilərinin isə şahidi olmuşam.
Cabbar Qaryağdıoğlunun ifasında 300-ə yaxın xalq mahnılarını nota salırlar. Əvəzinə
Cabbar əmiyə çəkdiyi zəhmətə görə qanorar yazırlar.Cabbar əmi isə bu puldan imtina edir və
deyir ki, “bu mahnılar xalqa məxsusdur, mən sadəcə xalqın malını xalqa qaytarmışam.”
Seyid Şuşinski 1930-cu illərdə öz dəstəsi ilə (tarzən və kamança ifaçısı ilə) Quba
zonasına el şənliyinə gedir. Bir ay ərzində orada 3 toy şənliyində iştirak edirlər. Sonda Bakıya
qayıdırlar. İlk növbədə Ağanı yaşadığı mənzilə (Əli Bayramov küç.) aparırlar. Orada (toyda)
qazanılan pulu (3 talış zənbili dolu paranı) Ağanın mənzilinə qoymaq istəyəndə Ağa deyir ki,
“kiçik zənbili qoyun qalsın, böyük zənbilləri öz aranızda bölərsiniz”.
1970-80-cı illərdə Buzovna qəsəbəsində el şənliyində iştirak edirdik. Xanəndə Nəriman
Əliyev və onun tələbəsi Mais Məmmədov, tarzən Elxan Mirzəfərov və kamança ifaçısı mən Arif Əsədullayev. Məclisin sonunda bizə verilən “qanorarı” Nəriman müəllim bizim aramızda
böldü. Əvvəl Maisə 120 manat, sonra Elxana 120 manat, daha sonra mənə 120 manat verdi.
Sonda biz xəbər tutduq ki, o, özünə 60 manat saxlayıb və çox xahiş etdik ki, bölgünü təzədən
aparsın. O isə dedi: “axıra nə qədər qalıbsa, o da mənim qismətimdir”.
Bildiyimiz kimi bütün xalq musiqisi ifaçıları Filarmoniyanın yanında yerləşən “Qubernator” bağında toplaşardılar. Xalq musiqisi ilə, əsasən muğam ifaçılığı ilə bağlı bütün müzakirələr öz həllini burada tapardı. Sonralar burada “Vahid” poeziya evi fəaliyyət göstərirdi. (eyni
zamanda “Çay evi” kimi də fəaliyyət göstərirdi). Mənim hələ yadıma gəlmir ki, musiqiçilərdən və ya xanəndələrdən kimsə orada içilən çayların pulunu ödəsin. Həmişə bu çay evinə toplaşan musiqiçilər, sözsüz ki, çay içirdilər və içilən çayların pulunu ƏMİ (Əlibaba Məmmədov) verərdi. Biz gənclər belə əlimizi cibimizə apara bilməzdik. ƏMİ icazə verməzdi. ƏMİ
yaşlı ifaçıları çaya qonaq edərdi, biz gənclərə də yaşlılara hizmət göstərməyi öyrədərdi.
Xalq musiqisi ifaçıları arasında Əhməd Bakıxanov və Bəhram Mansurov haqqında belə
bir fikir formalaşıb. “Onlar çörək verəndirlər.Kim onların çörəyini yeyib, çayını içibsə, ondan
mütləq sənətkar olacaq.”
Mən Əhsən Dadaşovun rəhbərlik etdiyi xalq çalğı alətləri ansamblında kamança ifaçısı
olmuşam. O, həmişə gənc ifaçıların arxasında dayanar,onların sənətinə və ifaçılıq potensialına
inanardı. Əhsən müəllim hər vasitə ilə gənclərə yardım edər və onları irəliyə, sənət uğurlarına
səsləyərdi. Ansamblın hər üzvünün müvəffəqiyyətinə körpə uşaq kimi sevinərdi. Bu gün vaxtı
ilə Əhsən Dadaşovla bir kollektivdə çiyin-çiyinə çalışan bu gənclər hərəsi bir Əhsən olmasa
da, hər biri Əhsən məktəbinin yetirməsidir.
Xatırladığım və şahidi olduğum bir faktı da Sizinlə bölüşmək istəyirəm.1963-cü ildən
ömrünün sonuna kimi Asəf Zeynallı adına Bakı orta ixtisas musiqi məktəbində çalışan Nəriman Əliyev, çalışdığı illər ərzində, Bakı şəhərində qeydiyyatı olmayan tələbələrini Buzovna
qəsəbəsinə,öz yaşadığı xüsusi evinə qeydiyyata saldırardı. Bununla o, tələbələrinin işlə təmin
olunmasına və gələcəkdə ev-mənzil növbəsinə dayanmasına şərait yaratmış olardı.
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Bu bölümün sonunda onu deyə bilərəm ki, xanəndə (musiqiçi) bütün yuxarıda sadaladığım keyfiyyətlərə malikdirsə, eyni zamanda hər hansı bir musiqi alətində müəyyən qədər
sərbəst ifa etməyi bacarırsa, deməli, ona xanəndə adı halaldır.
Bəs müğənni kimdir? Daha doğrusu, müğənni kimə demək olar, kimə yox? Əvvəlcə onu
deyək ki, müğənni ərəb sözüdür. Mənası da insan səsi ilə hər hansı bir musiqi parçasını, mətn
ilə musiqini əlaqəli şəkildə ifa (yəni icra) edən, cinsindən asılı olmayaraq insanlara deyilir.
Müğənni əsasən vokal ifaçılarına verilən musiqiçi adıdır. Əgər müğənni muğam dəstgahlarını mükəmməl ifa etməyi bacarırsa, ona xanəndə demək olar. Amma xanəndə müğənni
olmaq istərsə, o, mütləq xüsusi vokal məktəbi, vokal təhsili almalıdır. Vokal müəllimlərinin
köməyi ilə gənc müğənnilərin səsi xüsusi çərçivəyə yönəldilib, həmin çərçivəni səsə uyğun və
əksinə həmin səsi çərçivəyə uyğun cilalamalıdırlar. Nəticədə hər müğənninin özünəməxsus
səs yüksəkliyi (diapazonu) və fərdi səs tembri, səs xarakteri yaranar. Beləliklə müğənni ancaq
öz repertuarını ifa edər. Yəni bir az qabardılmış şəkildə desək, ət yeyən ilə ot yeyəni qarışdırmaq olmaz. Müğənnilərin xüsusi səs məşğələləri olduğu kimi, xanəndələrin də özünəməxsus məşğələləri olmalıdır.
Xanəndələrin səs məşğələləri ilə müğənnilərin səsi nizamlamaq məşğələləri tamam
fərqli olmalıdır. Xanəndəyə müğənni, müğənniyə isə xanəndə demək düzgün deyil.
Xanəndə və müğənni kimlərə deyildiyini artıq müəyyən qədər aydınlaşdırdıq. Bəs o
zaman oxuyan kimlərə deyilir?
Yaxşı yadımdadır. Keçən əsrin 60-cı illəri idi. Həmin dövrdə şəhərlərdə, qəsəbə və
rayon mərkəzlərində Mədəniyyət sarayları, kəndlərdə isə klublar fəaliyyət göstərirdi. Elə bu
gün də belədir. Bu mədəniyyət ocaqlarında müxtəlif dərnəklər fəaliyyət göstərirdi. Musiqi
dərnəkləri, dram, rəqs və ədəbiyyat dərnəkləri, tikiş, bədən tərbiyəsi, idman oyunları
dərnəklərində 10-larla gənclər fəaliyyət göstərirdilər. Mən də bütün istedadlı gənclər kimi bu
dərnəklərdə böyük həvəslə iştirak edərdim. Misal olaraq Mərdəkan qəsəbəsində fəaliyyət
göstərən Mədəniyyət sarayının xalq çalğı alətləri ansamblında (rəhbəri o dövrün gözəl qarmon
ifaçısı və müəllimi Xanlar Məlikov, daha sonralar məşhur klarnet ifaçısı Əşrəf Əşrəfzadə idi)
kamança ifaçısı kimi çalışmışam. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, “Bahar” adlanan bu
xalq çalğı alətləri ansamblının solisti, sonralar peşəkar xanəndə, xalq artisti Məmədbağır
Bağırzadə ilk sənət addımlarını məhz bu kollektivdə atıb.
O dövrlərdə kamança ifaçısı çox az olduğundan mən bir neçə özfəaliyyət ansamblında
çalışırdım. Əmircan qəsbəsində fəaliyyət göstərən Mədəniyyət sarayının nəzdində (rəhbəri
Elxan Mirzəfərov-peşəkar tar ifaçısı, sözün əsl mənasında böyük pedaqoq, muğam bilicisi,
görkəmli musiqiçi) “Vətən” xalq çalğı alətləri ansamblının da solisti olmuşam. Maraqlı bir
faktı da nəzərinizə çatdırım ki, dövrümüzün məşhur xanəndəsi, xalq artisti Ağaxan Abdullayev də məhz “Vətən”in yetirməsidir.
Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, o dövrlərdə mən bir neçə özfəaliyyət xalq çalğı alətləri
ansamblında fəaliyyət göstərirdim. Bakı şəhərində çox tanınmış “Əbilov” adına mədəniyyət
evində, Buzovna qəsəbəsində “Ruhulla Axundov” adına mədəniyyət evində və başqa kollektivlərdə öz ifaçılıq texnikamı, təcrübəmi kamilləşdirməyə çalışmışam. Özfəaliyyət kollektivlərində çalışan və əsasən xalq mahnılarını, kiçik muğam parçalarını, populyar bəstəkar mahnı
və muğam təsniflərini radio və televiziyadan öyrənib ifa edən gənclər sadəcə icraçı rolunu
oynayırlar. Çox nadir hallarda belə icraçıların sıralarında fitri istedadlar yetişir. Bu istedadlar
musiqi təhsilinə yiyələndikdə və peşəkar ifaçılardan muğamın sirlərini, əruzun ritmini,
muğam musiqisi ilə mətn arasında yaranan əlaqəni, fəlsəfəni, muğam dəstgahlarının ifa
vaxtını və sairələri mənimsədikdən sonra xanəndə ola bilər. Əks halda onlar, yəni bu ifaçılar
oxuyan adını daşıyırlar. Kiçik səs diapazonuna, müəyyən musiqi duyumuna malik olan hər
kəs oxuyan ola bilər. Bu həqiqətən də belədir. Hər 100 vokal (yəni səs) ifaçısından 2-3
xanəndə, 2-3 müğənni və əgər mükəmməl musiqi təhsili alıbsa, eyni zamanda hər hansı bir
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(və ya bir neçə alətdə) musiqi çalğı alətində sərbəst ifa edə bilirsə, 3-5 nəfər musiqiçi yetişə
bilər. Yerdə qalanları isə özfəaliyyətdir.
Muğam sənəti çox qədim tarixə malik müqəddəs bir incəsənət nümunəsi olmaqla, Allah
tərəfindən insanlara qeyri-maddi nemət kimi hədiyyə olunmuş cənnət meyvəsidir. Hələ uzaq
keçmiş dövrlərdə insanlar, daha doğrusu bu sənətə yiyələnən adamlar bu incəsənət janrını
özünə peşə seçmiş və muğam ifaçılığı ilə məşğul olaraq öz ailələrinin maddi yaşam tərzini
nizamlamışlar. Kiminin çörəyi daşdan, palçıqdan, heyvandarlıqdan, torpaqdan, müxtəlif sənət
sahələrindən çıxdığı kimi, bu sahədə çalışan insanların yeyəcəkləri də musiqidən-muğamdan
çıxıb. Beləliklə musiqiçilər muğamı həm qoruyub inkişaf etdirib, eyni zamanda da muğam
insanları yaşadıb, ifaçılarının maddi nemətlərlə təmin olunmağını tənzimləyib. Kiçik bir
misalı xatırlamaq yerinə düşər. Çörəyini yediyimiz Azərbaycanın fenomen musiqiçisi, Şərqin
dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin yazdığı “Leyli və Məcnun” muğam operasının qəhrəmanları, onlarla Leylilər, Məcnunlar “xalq artisti” kimi fəxri adlara, prezident təqaüdünə,
müxtəlif dövlət mükafatlarına layiq görülmüşlər.
Ulu muğam sənətinin öz ifaçılarına verdiyi bu töhfələr göz qabağındadır. Bəs biz
muğama nə vermişik?
Bu günə kimi Muğamla bağlı yüzlərlə məqalə, elmi əsər, dissertasiya, hələ keçmiş
zamanlarda risalələr yazılıb. Muğamla bağlı problemləri araşdıranda belə qənaətə gəlirsən ki,
biz, daha doğrusu muğamşünaslar, istər elm xadimləri, istərsə də muğam ifaçıları Muğamı
lazımi səviyyədə araşdırmamışıq. Nə yazılıbsa da, bu çox azdır. Çox nadir ifaçılar muğamı
yüksək səviyyədə təqdim ediblər. Bunu ancaq elmi əsərlərdə, məqalələrdə və bəzi mülahizələri xalqın dilindən şifahi şəkildə eşidirik. (Son illər xalq arasında muğam bilicilərinin sayı
sıfıra yaxınlaşır).Yazılan hər bir söz,deyilən hər bir fikir müəyyən fərdlərin subyektiv dünya
görüşünün məhsuludur.Əsl həqiqət isə muğamın özüdür.
Son 100-150 il zaman kəsiyini araşdıraq. XIX əsrin sonlarından başlayaraq, əsasən, XX
yüzilliyin əvvəllərindən qramafon vallarına yazılan səs yazıları bu günün tədqiqatçılarına
müəyyən fikirləri söyləməyə əsas verir. Çünki əllərində əsas var. Səs yazıları və ifa etdikləri
muğam parçaları, istər xanəndə istərsə də instrumental muğam ifaçısı tərəfindən ifa olunmuş
və ya nota salınmış bir nümunə hər hansı bir vasitə ilə bizə yetişməyibsə, o ifaçı və ifa olunan
muğam parçası haqqında kamil və layiqli fikir demək çox çətin olar.
Bir neçə məlum faktları diqqətinizə çatdırmağı özümə borc bilirəm. Sadıqcan – Mirzə
Sadıq Əsəd oğlu – yazılanlara və deyilənlərə görə çox gözəl tar ifaçısı, eyni zamanda azərbaycan tarının diz üstə ifasını sinəyə qaldırıb. (Sadıqcandan əvvəl də tarı sinədə ifa edənlər olub).
Ən böyük xidməti də tarın simlərinin (tellərinin) sayını 11-ə qədər artırmasıdır. Daha doğrusu
böyük bir təkmilləşdirmə işi apararaq, Azərbaycan tarını bu gün gördüyümüz şəklə salıb.
Gördüyü rekonstruksiya işi onun ifaçılığını, musiqi savadını, muğamları dərindən bilməsini,
eyni zamanda riyaziyyat, fizika, akustika elmlərini mükəmməl bilməsi haqqında məlumat
verir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Sadıqcan muğamın fəlsəfəsini lazımi səviyyədə bilməsəydi, Azərbaycan tarını təkmilləşdirə bilməzdi. Nəticə olaraq onu deyə bilərəm ki, bu gün tar
alətinin və onun mahir ifaçılarının nəaliyyətləri, elə Sadıqcanın qələbəsidir. Bu da bir həqiqətdir ki, Mirzə Sadıq Əsəd oğlunu Azərbaycan tarının atası adlandırırlar.
Xalq musiqisi içərisində muğam ifaçıları haqqında elə rəvayətlər var ki, bu deyimlər
sonralar tədqiqatçılar tərəfindən elmi əsərlərə, monoqrafiyalara yazılır və musiqi tariximizin
yaddaşına həkk olub, uzaq keçmişimizdə yaşayır.
Mən gənc yaşlarımda o dövrün peşəkar musiqiçilərindən eşitdiklərimi, sonralar musiqi
tədqiqatçılarımızın əsərlərində oxudum və çox məmnun oldum. Mənim Firuz Əlizadə
(kamança ifaçısı, həkim terapevt) Bəhram Mansurov, Əliağa Quliyev, Əhsən Dadaşov, Sərvər
İbrahimov, Kamil Əhmədov (hamı tar ifaçısıdır), Nadir Axundov (klarnet ifaçısı, filoloq),
Nəriman Əliyev (pedaqoq-xanəndə), Yaqub Məmmədov (xanəndə), Hacıbaba Hüseynov
(şair-xanəndə) və başqalarından Seyid Şuşinskinin sənəti və bəzi ifalarından maraqlı
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hadisələri eşitmişdim. Məsələn, onlar etiraf edirdilər ki, Ağa (xalq içırisində Seyid Şuşinskini
hörmət əlaməti olaraq belə çağırırdılar) fenomen ifaçılıq xüsusiyyətlərinə malik idi. Onların
dilindən eşitmişdim ki, Ağa 19 yaşında olarkən 1908-ci ildə, Şuşada “yay klubu”nda ilk dəfə
təşkil olunan böyük konsertdə iştirak edib. Bu konsertdə o dövrün məşhur xanəndələri Cabbar, Qasım, Məşədi Məmməd, Həmid və Keçəçi oxuduqdan sonra Seyid “Mani” zərbi muğamını hədsiz bir müvəffəqiyyətlə ifa edib. Gənc Seyidin çox peşəkar ifasını eşidən musiqiçilər yerlərində quruyub qalıblar. Hətta Cabbar Qaryağdıoğlu əlindəki qavalı kənara atıb,
Seyidə qulaq asırmış. Bu bir həqiqətdir ki, Həmid Malıbəyli deyib: “Həzrəti Davud sağ olsaydı, onun özü belə bu səsə heyran qalardı.”
Bəhram dayının dilindən aşağıdakı misalı da eşitmişəm. Bəhram müəllim deyirdi ki, o
dövrün Bakı milyonçusu Şəmsi Əsədullayevin qızının toy məclisində 21 min qonaq iştirak
edirmiş. Bu toyda Məşhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu da iştirak edirmiş. Seyid Şuşinski
burada elə bir nəfəslə oxumuşdur ki, C.Qaryağdıoğlu qavalını ona bağışlamış və sevincindən
ağlamışdı.
Nəriman müəllim həmişə deyirdi ki, burunda oxuyub, zəngulə vurmaq Ağadan qalıb.
Yaxşı yadımdadır.1961-ci ilin yay ayı idi. Nəriman müəllimin toy şənliyi keçirilirdi.
Seyid Şuşinski, Yaqub Məmmədov, İslam Rzayev, Bəhram Mansurov, Tələt Bakıxanov,
Nadir Axundov (dəstəsi-ansamblı ilə) da bu şənlikdə iştirak edirdi. Mən də iştirakçılar
arasında idim. Bütün ifaçılar möhtəşəm ifaları ilə qonaqları elə bil ki, ovsunlamışdılar. 72
yaşlı Seyid Şuşinski bu toyda “Çahargah” muğam dəstgahını (siyahı-ləşgər) və sonda
“Mənsuriyyə” şöbəsini (zərbi muğam) elə ifa etdi ki, bütün toyda iştirak edən tamaşaçılar
sürəkli alqışlarla, ayaq üstə 15-20 dəqiqə öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Bu bir faktdır ki,
mən bu günə kimi nə elə ifa və nə də elə möhtəşəm alqış sədaları duymuşam. O anlardan mən
Seyid Şuşinskinin tayı-bərabəri olmayan ifasının təsiri altına düşdüm və Azərbaycan muğam
sənətinin fanatı olaraq bütün ömrümü xalq musiqisinə, muğama bağladım.
Adətən muğam dəstgahları üçlük şəklində, yəni xanəndə, tar və kamança ifaçılarından
ibarət kiçik ansambl tərkibində ifa olunur. Bu da bir tarixdir ki, XIX əsrin sonlarından və XX
əsrin əvvəllərindən instrumental muğamlar da ifa olunmağa başlayıb. Hətta üçlüklər öz
tərkibindən çıxıb, duetlər, kvartet və ya kvintetlər şəklində təbliğ olunmağa başlayıb. Mən bu
məqamda üç faktı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Birincisi XX əsrin əvvəllərində Cabbar
Qaryağdıoğlunun kamançanın müşayiəti ilə ifa etdiyi “Mənsuriyyə” zərbi muğamı, ikincisi
XX yüzilliyin 60-cı illərin əvvəllərində möhtəşəm ifaçılar xanəndə Yaqub Məmmədov ilə
özünəməxsus ifa tərzi, musiqi duyumu və çalğı üslubu olan peşəkar kamança ustadı Habil
Əliyevin ifa etdikləri “Mənsuriyyə” zərbi muğamını göstərmək yerinə düşər, üçüncüsü isə
xalq artisti, böyük vokal və Estrada müğənnisi Yalçın Rzazadə ilə Arif Əsədullayevin
(mənim) 1986-cı ildə İslandiyanın paytaxtı Reykyavikdə ifa etdikləri islandiya mahnısı. Hər
üç musiqi nümunəsi öz möhtəşəmliyi ilə ifaçılıq tariximizə düşəcək qədər dəyərlidir.
1930-cu illərdən başlayaraq artıq geniş tərkibli xalq çalğı alətləri ansamblı meydana
gəlir. Böyük pedaqoq və muğam bilicisi Əhməd Bakıxanovun rəhbərliyi və dahi Üzeyir
Hacıbəylinin dəstəyi ilə yaranan bu musiqi kollektivi hal-hazırda da fəaliyyət göstərir. Bu
ansamblın bir neçə solistinin adını sadalamaq yerinə düşər: Bülbül, Zülfü Adıgözəlov,
Əbülfət Əliyev, Yaqub Məmmədov, Əlibaba Məmmədov və s.(hal-hazırda ansamblın rəhbəri
xalq artisti tarzən Möhlət Müslümovdur).
Onlarla peşəkar xanəndələrin yetişməsində çox qiymətli rolu olan bu xalq çalğı alətləri
ansamblının təsiri nəticəsində (müxtəlif illərdə) yaranan musiqi kollektivlərinin özünəməxsus
ifaçıları və çox geniş repertuarı bu gün də yaşamaqdadır. Bu kollektivlərdən, Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan dövlət Filarmoniyasında xalq artisti, məşhur tarzən Əliağa Quliyevin (solistləri-xan Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, Əbülfət Əliyev, Əlibaba Məmmədov, Nəriman Əliyev, Canəli Əkbərov, Yaqub Məmmədov və filarmoniyanın bütün solistləri), əməkdar
incəsənət xadimi Ağası Məşədibəyovun (solistləri-filarmoniyanın bütün gənc solistləri), xalq
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artistləri Əlibaba Məmmədovun rəhbərliyi ilə “Humayun” xalq çalğı alətləri ansamblı (solistləri-Əlibaba Məmmədov, Məmmədbağır Bağırzadə (“Dilkeş ansamblının rəhbəri), Təhmiraz
Şirinov və s.), Hacı Məmmədovun rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamblı (solistlər-Sinan
Səid, Alim Qasımov və s.) və peşəkar tarzən Firudin Yarməmmədovun rəhbərlik etdiyi “Xəzər” xalq çalğı alətləri ansamblı dinləyicilərin böyük sevgisini qazanan, bütün xanəndələri
müşayiət etmişdir.
Artıq 1961- ci ildə Azərbaycan Dövlət radio və televiziya verlişləri komitəsinin (o
dövrdə belə adlanırdı) nəzdində əməkdar artist Əhsən Dadaşovun rəhbərliyi ilə fəaliyyətə
başlayan (indiki”Xatirə”) xalq çalğı alətləri ansamblı (solistlər-Gülağa Məmmədov, İslam
Rzayev, Arif Babayev, Süleyman Abdullayev, Qulu Əsgərov, Niyaməddin Musayev, Qədir
Rüstəmov, Əbülfət Əliyev və s.)
1968-ci ildə “Dan ulduzu” instrumental ansamblı (rəhbəri əməkdar incəsənət xadimi
Gülarə Əiyeva) (solistlər-Yalçın Rzazadə, Akif İslamzadə, Hüseynağa Hadıyev və s.), 1969cu ildə yaranan xalq çalğı alətləri ansamblı (rəhbəri əməkdar artist Baba Salahov) indiki
“Araz” xalq çalğı alətləri ansamblı (rəhbər xalq artisti Ağasəlim Abdullayev), (solistlərHacıbaba Hüseynov,Ağaxan Abdullayev,Tələt Qasımov,əməkdar artist Mais Salmanov), daha
sonralar xalq artisti İslam Rzayevin rəhbərliyi ilə təşkil olunan xalq çalğı alətləri ansamblları
(solistlər- xalq artisti İslam Rzayev, Qulu Əsgərov, xalq artisti Zaur Rzayev və başqaları) çox
geniş fəaliyyət dairəsinə malik oldular. Bunlardan əlavə 60-cı illərdə “Təranə” gənclərdən
ibarət xalq çalğı alətləri ansamblı (rəhbəri Yusif Heydərov) (solistləri o dövrün bütün gənc
ifaçıları) və “Lalə” qızlar ansamblı (rəhbəri xalq artisti Ceyran Haşımova)(solistlər bütün gənc
ifaçı qızlar) yarandı.
Yuxarıda qeyd olunan ansamblların özünəməxsus solistləri və çox istedadlı musiqiçiləri yetişdi. Bu kollektivlər çox böyük yaradıcılıq laboratoriyası missiyasını yerinə yetirir və
peşəkar ifaçıların meydana gəlməsinə, xalq musiqimizin, muğamlarımızın eləcə də bəstəkarlarımızın yeni yaranmış və yeni aranjimanda işlənmiş xalq musiqi nümunələrimizi yaşadır,
təbliğ edirdilər.
Xalq artisti, zəngin ifaçılıq təcrübəsinə malik olan peşəkar tarzən Bəhram Mansurovun
rəhbərlik etdiyi xalq çalğı alətləri ansamblının xidmətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. (solistlər-Seyid Şuşinski, Nəriman Əliyev, Mais Salmanov, Alim Qasımov, Arif Babayev, Canəli
Əkbərov və s.)
Qramafon vallarına yazılan əksər muğam dəstgahlarının, xalq mahnılarının və təsniflərin müşayəti məhz bu kollektivin üzərinə düşmüşdür. Səksəninci illərdə yaranan “Dastan”
(rəhbəri Baba Mahmudoğlu (Mahmudov)) və “İrs”(rəhbəri Sidqi Mustafayev) xalq çalğı
alətləri ansamblları da öz repertuarı ilə seçilən kollektivlərdəndir.
Nəticə olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalq musiqisinin, muğamlarımızın, aşıq musiqisinin və peşəkar ifaçılarımızın, xanəndə və aşıqlarımızın ali ifaçılıq zirvəsinə
yüksəlməsində xalq çalğı alətləri ansambllarının, bu gün fəaliyyət göstərən Səid Rüstəmov
adına xalq çalğı alətləri orkestrinin (rəhbəri və baş dirijoru əməkdar incəsənət xadimi Faiq
Sadıqov) və Fikrət Əmirov adına xalq çalğı alətləri orkestrinin (rəhbəri və baş dirijoru xalq
artisti Ağaverdi Paşayevdir) həddindən artıq rolu və xidməti danılmazdır.
Ədəbiyyat
1. Firudin Şuşinski – Azərbaycan xalq musiqiçiləri. Bakı. Yazıçı. 1985.
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3. Oqtay Rəcəbov – Azərbaycan xalq musiqisi və Musiqi müəllimi hazırlığı. Bakı-Mütərcim2012
4. Ramiz Zöhrabov- Muğam-Bakı. Azərnəşr.1991.
5. Ramiz Faseh – Azərbaycan muğamlarında söz və musiqinin əlaqəsi. “Çıraq” Nəşriyyatı.
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А.М.Асадуллаев
Кем является профессиональный исполнитель мугама
и что мы сделали для развития мугама
Резюме
Первое, что нужно прояснить, это - кто такие исполнитель мугама, певец, музыкант и кто
удостоен этого звания. Исполнитель мугама должен обладать такими качествами как: широкий
голосовой диапазон, четкие ритмические качества, тонкое музыкальное восприятие, умение
воспринимать высокие музыкальные звуки, иметь неповторимый музыкальный вкус. Исполнитель мугама должен внутренне любить свой народ, свою религию, свой язык, свою родину,
свою семью, свою землю, своего Аллаха и руководителя своей страны. Исполнитель мугама
должен иметь жизненный опыт. Этой профессии он должен научится у профессиональных
исполнителей мугама.
Знание певца удостоены исполнители вокала. Молодежь, которая занимается художественной самодеятельностью, которая исполняет отрывки из мугама и теснифи, народные
песни, популярные композиторские произведения, услышанные по радио и телевидению, носит
просто исполнительный характер. Надо отметить, что художественная самодеятельность - это
путь к профессиональной сцене.
A.M.Asadullayev
Who is the professional performer of mugham and what have we done
for the development of mugham
Summary
At first it has to be clarified that, who is a khanende (mugham performe), singer and musician
and who is worthy of these titles. Khanende must have wide range of voice and precise rhythm
characteristics, sensitive musical sense, feeling ability of the strength of the sound, unique musical
taste. Khanende has to love his/her nation, language, religion, native land, family, state, Allah and the
leader of his country inwardly. Life experience is very important for khanende. He/she has to learn this
profession from the masters of mugham.
Singer is the name given to the vocal performers. The youth working in amateur collective and
performing folk songs, extracts from mugham, popular composer songs and mugham tesnifs which
they learned from the radio and television are just performers.
It should be noted that, amateur performance is the way to professional scene.
Rəyçi: ped.e.d., prof. O.M.Rəcəbov
Redaksiyaya daxil olub: 09.04.2018

187

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

3 / 2018

M.S.HACIMURADOV,
M.V.ƏLİYEV
DTX-nin H.Əliyev adına Akademiyası
(Bakı şəh., Ə.Qayıbov küç., 6)

ƏLBƏYAXA DÖYÜŞ İDMAN NÖVLƏRİNDƏ BOĞUCU FƏNDLƏR
VƏ ONLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: boğucu fənd, tutmalar, əlbəyaxa döyüş, özünümüdafiə, ağrıdıcı fəndlər, zərbə, müdafiə
Ключевые слова: удушающий прием, захват, рукопашный бой, самозащита, болевые приемы,
удары, защита
Key words: strangulation, grappling, hand-to-hand fight, self-defense, injury, pain lock, kick, defense

Bu gün fiziki hazırlıq elə bir yüksək məqama çatmışdır ki, onun fəaliyyəti təkcə
idmançıların sağlamlığına xidmətlə məhdudlaşıb qalmamış, eyni zamanda kütləvi xarakter
almaqla müxtəlif idarə və müəssisələrdə, tədris ocaqlarında, hərbi hissələrdə geniş yayılaraq
gənc nəslin sağlam inkişafına təkan verən başlıca amilə çevrilmişdir. Bu mənada bədən
tərbiyəsi və idmanın durmadan artan və genişlənən sahələrinin inkişafına fikir verilməsi həm
də zəruri məsələlərdən biri kimi meydana çıxır.
Fiziki hazırlıq elə bir sağlamlaşdırıcı təsir qüvvəsinə malikdir ki, onların köməyi ilə
məşğul olanların orqanizmini möhkəmlətmək, təkmilləşdirmək və peşə fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq mümkündür. Bəzi hallarda peşə xidməti fəaliyyətində fiziki hazırlığın bir çox
təmrinləri ilə yanaşı əlbəyaxa döyüş növlərinin rolu da danılmazdır. Ümumiyyətlə “əlbəyaxa
döyüş” anlayışı yaxın məsafədən döyüşün bir növü kimi döyüşən tərəflərin müxtəlif silahlar
və əşyalarla, əl altında olan vasitələrlə, həmçinin boş əllə bir-birini məğlub etmək üçün
əlbəyaxa döyüş fəndlərindən məharətlə istifadə edilməsidir. Təkmübarizlik texnikası qədim
dövrlərdən yaradılmış, sonrakı minilliklərdə fasiləsiz olaraq təkmilləşmiş və zənginləşmişdir.
Bir çox tədqiqatçıların gəldikləri qənaətə görə ilk döyüş sənəti növləri əsasən Şərqdə
meydana gəlmişdir. Döyüş sənətinin kökü Hindistana gedib çıxsa da Asiya ölkələrində inkişaf
etmişdir. Çoxsaylı müharibələr zamanı silahlı və silahsız döyüş sənəti müxtəlif inkişaf mərhələləri keçərək müəyyən səviyyəyə gəlib çatmışlar. Əsrlər boyu hər bir ölkənin özünəməxsus
mədəniyyət və qanunlarına uyğun olaraq çoxlu döyüş sənəti məktəbləri və istiqamətləri
meydana çıxmışdır. Belə məktəblərdə məşq edən insanlar həm fiziki , həm də xaraktercə
möhkəmlənir, psixoloji və ruhi tarazlığı qoruyub saxlamaqla rəqibə və düşmənə qarşı amansız
mübarizəyə hazır olurdular. Artıq məlumdur ki, Uşu, Karate, Taekvondo, Ciu – citsu, Muaytay və s. döyüş növləri kimi geniş yayılmış, həmçinin bir çox adları məlum olmayan çoxsaylı
döyüş sənəti məktəbləri vardır. Bu məktəblərin özləri də müxtəlif istiqamətlər olmaqla ayrıayrı qollara bölünürlər. Əlbəyaxa döyüşün silahlı və silahsız rəqibə qarşı çoxsaylı özünümüdafiə, həmçinin hücum fəndləri mövcuddur ki, fərqliliyə görə onları da ayrı-ayrı qruplara
ayırmaq olar. Müasir dövrdə əlbəyaxa döyüş sənəti təkmübarizlik idman növləri kimi fəaliyyət göstərirlər. Hər idman növünün öz yarış qaydaları, özünəməxsus döyüş və texnikanın icra
üsulları mövcuddur. Bu fəndlər özünümüdafiədə də geniş istifadə olunur. Təcrübələr göstərir
ki, şərq və digər döyüş növlərinə yiyələnmək üçün bacarıqlı təlimatçıların, mütəxəssislərin,
metodiki ədəbiyyatların və s. olması vacibdir. Nəzəri cəhətdən yaxşı mənimsənilmiş, lakin
təcrübəyə əsaslanmayan mübarizə texnikası heç də həmişə çətin vəziyyətlərdə kömək etmək
qüdrətində deyil. Qələbəyə nail olmaq üçün təkcə müdafiə fəndlərinə mükəmməl bələd olmaq
kifayət etmir, həm də buna mənəvi və psixoloji baxımdan hazırlıqlı və qətiyyətli olmaq, öz
emosiyalarını idarə etməyi bacarmaq lazımdır.
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İdman insanların sağlamlığına xidmət edən bir vasitədir. Buna baxmayaraq məşq və
yarışlarda idmançılar tez-tez zədələnmələrə məruz qalırlar. Bu zədələnmələri törədən bir sıra
səbəblər vardır. Bəzi idman növlərində, xüsusən döyüş və güləş növlərində yarış qaydaları
əsasında rəqibə zərbə vurmaq, onu atmaq, ağrıdıcı və boğucu tutmalar icra etməyə icazə verilir. Yarış və məşqlərdə hakim və məşqçilərin diqqətsizliyi, idmançıların hazırlıqsız olması,
qoruyucu vasitələrin keyfiyyətsizliyi, yarış qaydalarının kobud pozulması idmançıların sağlamlığına ciddi təsir edir. Bu məqalədə əlbəyaxa döyüş idman növlərində yarış qaydaları ilə
icazə verilən boğucu fəndlərin orqanizmə təsirinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir.
Məqalənin məqsədi boğucu tutmaların idmançının orqanizminə olan təsirini öyrənməkdən ibarət olub. Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həll etmək qarşıya məqsəd kimi qoyulmuşdur:
1. Boğucu tutmaların təsnifatını müəyyən etmək;
2. Yarış qaydalarında boğucu tutma haqqında məlumat toplamaq;
3. Boğulma zamanı idmançıya ilk yardım qaydalarını müəyyənləşdirmək;
4. Boğulma zamanı idmançının orqanizmində baş verən dəyişilikləri müəyyən etmək.
Qarşıya qoyulmuş vəzifələr ümumi qəbul edilmiş metodlar vasitəsi ilə yerinə yetirilib.
Yarış qaydalarına əsasən bir sıra idman növlərində (MMA, ciu-citsu, cüdo və s.) rəqibə
qalib gəlmək üçün boğucu tutmalara icazə verilir. Boğucu tutmanı idmançı qolu, qolları, qol
və gövdəsi, qol və qıçı, qıçı və qıçları vasitəsi və rəqibin kimanosundan, paltarından istifadə
etməklə icra edə bilər. Boğucu tutmalar təsnifata görə iki qrupa bölünür:
1. Sıxmaqla – bu boğucu tutmanı icra etmək üçün qollar, gövdə, qıçlardan istifadə
olunur;
2. Dartmaqla – bu boğucu tutmanı icra etmək üçün rəqibin kimanosundan, üst geyimindən istiadə olunur.
Bəzi vəziyyətlərdə hər iki üsuldan qarışıq istifadə olunur. Düzgün icra edilən boğucu
tutma zamanı rəqib iki səbəbdən huşunu itirir, yəni boğulur:
1. Rəqibin boyun hissəsində olan yuxu damarları sıxılır və bunun nəticəsində qan
beyinə daxil ola bilmir, beyində qan azlığı baş verir. Belə vəziyyətdə idmançı boğulmuş hala
düşür. Boğucu tutmanın icrası ilə boğulma arasında 3-5 saniyə vaxt keçir.
2. Rəqibin boğaz hissəsində nəfəs borusu sıxılır, bu zaman ağ ciyərlərə oksigen daxil
olmur, nəticədə oksigen çatışmazlığı baş verir və idmançı boğulmuş vəziyyətə düşür. Bu
boğucu tutma ilə boğulma arasında 5-10 saniyə vaxt keçir.
Rəqib əgər müdafiə oluna bilmirsə və boğulmağını vaxtında hiss edirsə, onda o, təslim
olur. Yarış qaydalarına əsasən idmançı təslim olmaq üçün əl və ya qıçı ilə tatamiyə bir neçə
dəfə vurmalı və ya boğucu tutma vəziyyətinə düşmüş idmançı tərəfindən çıxarılmış səs, qışqırıq təslim olmaq işarəsi kimi qəbul edilir. Bu an hakim görüşü saxlayır və təmiz qələbə elan
edir. Vaxtında təslim olan idmançı boğulma vəziyyətinə düşmür. Yarışlarda aparılan müşahidələr zamanı müəyyən edilmişdir ki, qələbə ilə nəticələnən boğucu tutmaların ancaq 20%-də
idmançılar vaxtında təslim olub boğulmurlar. Boğulma vəziyyəti ona görə tez-tez baş verir ki,
idmançı boğulduğunu hiss etmir, o müdafiyə olunmağa çalışır, axıra qədər mübarizə aparır.
Birdə onu qeyd etmək lazımdır ki, boğucu tutma zamanı ağrı hiss olunmur. İdmançılarla
aparılan sorğu nəticəsində müəyyən olunub ki, onlar boğulmaqlarını hiss etməmişlər.
Boğulmuş vəziyyətdən idmançını ayıltmaq üçün əsas iki üsuldan istifadə edirlər:
1. İdmançı yuxu damarları sıxılmaqla boğulubsa, onda hakim tutuşmanı saxladıqdan
sonra, onu arxası üstə çevirib ayaqlarından tutaraq yuxarı qaldırır. Bu zaman beyinə qan axını
çoxalır və idmançı ayılır.
2. İdmançı nəfəs borusu sıxılmaqla boğulubsa, onda hakim tutuşmanı saxladıqdan
sonra, ona arxa tərəfdən yaxınlaşır və çanağı üstə oturdur. Sonra qollarının altından tutub döş
qəfəsini bir neçə dəfə qaldırıb endirir ki, idmançının tənəffüsünü bərpa etsin.
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Ona görə də yarış və məşqlərdə boğulan idmançını tez ayıltmaq lazımdır. Tədqiqat
nəticəsində müəyyən olunub ki, 3 saniyəyə kimi boğulmuş vəziyyətdə qalan idmançıda heç
bir fizioloji və psixoloji dəyişiklik baş vermir. İdmançı 5 dəqiqədən sonra yenə tutuşmağa
hazır olur. Ona verilən suallara dəqiq cavab verir, qan dövranı və tənəffüs tam bərpa edilir.
4-7 saniyə ərzində boğulmuş vəziyyətdə qalan idmançı ayıldıqdan sonra baş vermiş
hadisəni yaddan çıxarır, yenidən görüşü davam etdirmək istəyir, dərk edə bilmir ki, hakim
niyə qələbəni rəqibə verir.
8-10 saniyyə boğulmuş vəziyyətdə qalan idmançı ayıldıqdan sonra, onda yaddaşın
itməsi, baş ağrıları, ürək bulanma, öskürmə, rəngin solması və s. baş verir.
10 saniyədən artıq boğulmuş vəziyyətdə qalmış idmançı daha ağır vəziyyətlərdə olar
bilər.

Yarış və məşqlərdə boğucu tutmalar düzgün icra edilmədikdə boyun fəqərələri, sinirlər,
boyun əzələləri, udlaq, nəfəs borusu, yuxu damarları ciddi zədələnə bilər. Ona görə məşqçilər
boğucu tutmaları öyrədən zaman çox diqqətli, idmançılar çox ehtiyyatlı və hazırlıqlı, hakimlər
isə çox ayıq olmalıdırlar ki, zədələnmələr baş verməsin. Yeniyetmələrlə keçirilən yarışlarda boğucu tutmalar zamanı zədələnmələrin qarşısını almaq üçün tutuşmada boğucu tutma düzgün
icra edilərsə, görüş saxlanılır və qələbə elan edilir. Yarışlarda boğucu tutma zamanı qadağan
olunmuş hərəkətlərin icrası edilərsə bu idmançı ciddi cəzalanır və ya ona məğlubiyyət verilir.
Ümumiyyətlə əlbəyaxa döyüş növlərində boğucu fəndlərin tətbiqi zamanı aşağıdakı
nəticələrin bilinməsi zəruridir:
1. Əlbəyaxa döyüş idman növlərində boğucu tutmalar beynəlxalq yarış qaydaları ilə
qəbul olunmuşdur və onların döyüş texnikasında özünə məxsus yeri var;
2. Yarış qaydalarına əsasən boğucu tutma baş tutarsa, onu icra edən idmançıya bu halda
təmiz qələbə elan edilir;
3. Yarış və məşqlərdə aparılan müşahidələr zamanı müəyyən olunurdu ki, boğulma iki
səbəbdən baş verir: 1. yuxu damarlarını sıxmaqla; 2. nəfəs borusunu sıxmaqla.
4. Boğulmuş idmançını ayıltmaq üçün onun beyninə axan qan dövranını və tənəffüsünü
bacardıqca tez bərpa etmək lazımdır, çünki müəyyən olunub ki, idmançı boğulmuş vəziyyətdə
nə qədər çox qalırsa bunun, orqanizmə mənfi təsiri bir o qədər də çox olur.
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Удушающие приемы и их классификация в рукопашном бою
Резюме
В статье говорится об удушающих приемах и их классификация («дыхательное удушение» «кровяное удушение »). Также в статье отмечаются способы восстановления после удушающего приема и роль удушающих приемов в рукопашных схватках и в спортивных видах
борьбы.
Все техники удушающих захватов и приемов имеют практическое и прикладное значение. Их деление на спортивную и боевую части условно и вызвано двумя причинами. Во-первых, техники удушающих захватов и приемов используются на спортивных состязаниях, где
необходим постоянный контроль за процессом и результатом с целью избежать причинения
боли и страданий участникам схваток. Во-вторых, боевой раздел имеет определенные особенности с точки зрения большего количества техник и приемов и тактики их применения.
M.S.Hajimuradov, M.V.Aliyev
Suffocating teсhique and their classification in hand-to-hand fight
Summary
The article deals with asphyxiating methods and their classification («respiratory suffocation»
and «blood suffocation»). Also in the article noted restoration methods after suffocation and role of
suffocating technique in the hand-to-hand fight and various kinds of sports wrestling.
All techniques of asphyxiating grips and tricks have practical and applied significance. Their
division into sports and combat units is conditional and is caused by two reasons. First, techniques of
suffocating grips and tricks are used in sports, where constant monitoring of the process and result is
necessary in order to avoid causing pain and suffering to participants in the fights. Secondly, the
combat section has certain features in terms of more techniques and techniques and tactics of their
application.
Rəyçi: ped.f.d. A.Cəfərov
Redaksiyaya daxil olub: 15.03.2018
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XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ QADINLARIN
ALİ PEDAQOJİ TƏHSİLİNİN TƏŞKİLİ
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Maarif, məktəb, təhsil hər bir millətin tərəqqi körpüsü, inkişaf yolu olmuşdur. Böyük
Azərbaycan mütəffəkiri, siyasi xadimi N.Nərimanov yazırdı ki, millətin tərəqqisi məktəbdən,
məktəbin tərəqqisi isə müəllimdən asılıdır. Təhsil, tərbiyə bütün dövrlərdə inkişafın başlıca
mənbəyi olmuşdur. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və siyasi baxımdan böyük
uğurlar qazandığı indiki mühitdə, milli oyanış, milli özünüdərk, tarixi keçmişə, soy-kökümüzə
qayıdış prosesində ali pedaqoji təhsilli kadr hazırlığı sahəsində tələblərin daha da artdığı bir
dövrdə ali pedaqoji təhsil müəssisələrinin qarşısına daha ciddi, təxirəsalınmaz vəzifələr
qoyulur. Təhsil sistemi cəmiyyətin fəaliyyətinə, inkişafına fəal təsir göstərən spesifik təsisat
olmaqla yanaşı cəmiyyətdə mövcud vəziyyəti qabarıq şəkildə əks etdirməyə qadir olan
fenomendir. Hər bir inkişafda həlledici həyati dəyərlərdən biri olan təhsil cəmiyyətin inkişaf
səviyyəsini, ölkə həyatında baş verən proseslərin mahiyyətini özündə əks etdirən başlıca
amildir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində təhsilə xüsusi diqqət və qayğı göstətirilir, təhsili
strateji əhəmiyyəti olan bir sahə kimi dəyərləndirirlər. Əslində bütün ölkələrin inkişafının,
dünya miqyasında əldə etdiyi uğurların və ən başlıcası normal vətəndaşların formalaşdırılmasında təhsilin əvəssiz rolunun qəbulu inkaredilməz fakta çevrilmişdir.
Bütün dövrlərdə dahi şəxsiyyətlər intellektin, təhsilli cəmiyyətin, millətin inkişafının
əsas şərti kimi qəbul etmiş, təhsilin, maarifin və məktəbin inkişafı üçün böyük işlər görmüşlər. Dünyanın bir çox ölkələri bu gün qəbul etdiyi strateji qərarlar sırasında təhsillə bağlı qəbul edilmiş qərarlara xüsusi əhəmiyyət verir və onu durmadan təkmilləşdirir, dövrün zamanın
tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışırlar.
Ümummilli liderimiz H.Əliyevin təbirincə desək, əgər bir dövlət istəyir ki, öz ölkəsinin
inkişafını təmin etsin, öz millətinin elmini, mədəniyyətini inkişaf etmiş dünya ölkələri səviyyəsinə qaldırsın, o mütləq təhsilə fikir verməlidir, təhsilin inkişafına səy göstərməlidir, təhsil üçün bütün imkanları yaratmalıdır. Hər bir ölkədə, cəmiyyətdə insanların inkişafı həmin
ölkələrin təhsilinin inkişafından asılıdır.
Azərbaycan hökumətinin XX illərdə pedaqoji təhsil sahəsində gördüyü tədbirlərdən biri
də qadınların ali pedaqoji təhsilinin təşkili idi. Yeni həyat quruculuğunda qadınların iştirakını
təmin etmək, xüsusilə təhsil almaları üçün geniş imkanlar yaratmaq vacib məsələlərdən biri
sayılırdı. N.Nərimanov respublikada ali pedaqoji qadın təhsili müəssisəsinin yaradılmasına
xüsusi əhəmiyyət verirdi. Onun təşəbbüsü və köməyi ilə Bakıda Məktəbəqədər Qadın Tərbiyə
İnstitutu açıldı. Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin 1920-ci il 25 dekabr tarixli, 11 saylı
dekretində deyilirdi: «Məktəbəqədər tərbiyə sahəsində təcrübəli kadrlar və rəhbər işçilər hazırlamaq, həmçinin qadınlar arasında tərbiyə işlərini yaymaqdan ötrü 1921-ci ilin mart ayının
1-dən etibarən Bakıda birinci Azərbaycan Qadın Məktəbəqədər Tərbiyə İnstitutu açılsın».
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İnstitut II dərəcəli məktəblər üçün qadın müəllimləri hazırlayırdı. Orada üç hazırlıq
qrupu və iki ixtisas şöbəsi: ədəbiyyat və ictimaiyyət və təbiyyat şöbələri vardı. İnstitutda
təhsil müddəti üç il idi. İnstitut açıldığı il oraya 30 nəfər qadın qəbul olunmuşdu. Azərbaycan
Qadın Məktəbəqədər Tərbiyə İnstitunun tələbələrinin çoxu oxumağa qəzalardan göndərilirdilər. İlk illər respublikada qadın kadrlara ciddi ehtiyacı və tam orta təhsilli qadınların azlıq təşkil etməsini nəzərə alaraq, instituta orta təhsili olmayanlar da qəbul edilirdilər.
İnstitutun rəhbəri A.N.Maginskaya, müəllim heyəti - Həsən Mirzə Camalov, Azad Əmirov, Həmid Şahtaxtinski, bir qədər sonra isə A.N.Lukyanova, K.A.Ordubadskaya, S.N.Xuramoviç (Talışinskaya), S.X.Osmanzadə, Z.M.Şahtaxtinskaya və başqaları idilər. Məktəbə xüsusi tədris korpusu ayrılmadığından dərslər Darülmüəllimatının binasında keçirilirdi.
1921-22-ci dərs ilində institutda 54 tələbə vardısa, bir il sonra onların sayı 115 nəfərə
çatdı. Lakin Məktəbəqədər Qadın Tərbiyə İnstitutunun fəaliyyəti çox davam etmədi. Respublikada ali təhsilli qadın müəllimlərə böyük ehtiyac olduğuna görə o, Qadın Pedaqoji İnstitutuna çevrildi. Azərbaycan XKS-nin 1922-ci il 29 noyabr tarixli dekretdə deyilirdi:
«1. Bakı şəhərində mövcud olan Məktəbəqədər Qadın Tərbiyə İnstitutu türk dövlət dilində (Azərbaycan dilində) II dərəcəli məktəblər üçün qadın müəllimləri hazırlayan Ali Pedaqoji İnstituta çevrilsin.
2. Xalq Maarif Komissarlığı Kollegiyasının 13 iyun 1921-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Kişi Pedaqoji İnstitutu haqqında qəbul etdiyi Nizamnamə Azərbaycan Qadın Pedaqoji İnstitutuna da şamil edilsin.
Azərbaycan SSR XKS-nin sədri Q.M.Musabəyov» (1, s.193).
İnstitutun ilk direktoru vəzifəsinə Saraxanım Xuramoviç (Talışinskaya) təyin edildi.
Məktəbəqədər Qadın Tərbiyə İnstitutunun bütün müəllim heyəti oraya köçürüldü. 1923/24-cü
dərs ilində Azərbaycan xalq maarifi tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan Qadın Pedaqoji
İnstitutunu 17 nəfər ali təhsilli müəllim qadın bitirdi və Azərbaycan qəzalarına işə göndərildi.
Bu o dövr üçün böyük nailiyyət və son dərəcə fövqəladə hadisə idi.
1926-cı ilin dekabr ayının 1-nə olan məlumata görə, respublikanın iki ali pedaqoji institutunda təhsil alan 302 nəfər tələbənin 165-i kişi, 137-i qadın idi. 302 nəfər tələbənin 287-si
azərbaycanlı idi (bunların 150-si kişi, 137-si isə qadın). İki institutda cəmi 68 müəllim çalışırdı (2, s. 46).
Ali pedaqoji təhsilli kişi və qadın müəllimlərinin hazırlığının ilk mərhələsi müəyyən
çətinliklərdən xali deyildi. Təsərrüfat-inzibati və maliyyə məsələləri ilə bağlı yaranan
çətinliklər, pedaqoji təhsil ocaqlarının birləşməsi zərurətini gündəmə gətirirdi. Odur ki,
Azərbaycan SSR XMK Kollegiyasının 1923-cü il 3 aprel tarixli qərarı ilə 1924/25-ci dərs
ilində Ali Pedaqoji Kişi İnstitutu və Ali Pedaqoji Qadın İnstitutu inzibati cəhətdən Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu şəklində birləşdirildi (3, s.122).
APİ-nin 1925/26-cı tədris ilində üçüncü buraxılışı oldu. İnstitutu 56 nəfər gənc azərbaycanlı oğlan və qız bitirərək respublikanın Xalq Maarifi sisteminə göndərildi.
Növbəti tədris ilinin (1926/27) sonunda Ali Pedaqoji İnstitutun 76 nəfərdən ibarət dördüncü məzunların 18-i ədəbiyyat, 24-ü təbiyyat, 17-si riyaziyyat, 16-sı isə tarixi-ictimaiyyət
şöbələrini bitirdi. Bu, institutun Bakı Dövlət Universitetinin pedaqoji fakültəsinin tərkibinə
verilməsi ərəfəsində son buraxılışı idi.
Millətin tərəqqisinin məktəbdən, məktəbin tərəqqisinin isə müəllimdən asılı olduğunu
söyləyən N.Nərimanov və onun həmfikirləri F.Köçərli, H.Zərdabi, Ü.Hacıbəyov, A.Səhhət,
A.O.Çernyayevski, S.Vəlibəyov, M.Mahmudbəyov, F.Ağazadə, C.Məmmədquluzadə,
M.Ə.Rəsulzadə ana dilinə böyük önəm verirdi (2, s.24).
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Резюме
В статье основное внимание уделяется организации высшего педагогического образования женщин в начале XX века. Одной из мер, принятых правительством Азербайджана в
области педагогического образования в XX годах, была организация высшего педагогического
образования женщин. Oбеспечение участия женщин в новом жизненном строительстве и, в
частности, создание возможностей для образования.
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The provision of women`s supreme pedagogical education in the early XX century
Summary
The article is dedicated to the provision of women's supreme pedagogical education in the early
XX century. It is shown that one of the measures in a pedagogical field Azerbaijani government took
in twenties also included the provision of women's supreme pedagogical education. Providing the
participation of women in the establishment of new-life policies, especially creating broad
opportunities for them to be well educated was thought to be amongst necessary problems.
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İnsan anadan olan andan həyatını başa vuranadək onu əhatə edən mühitlə təmasda olur
və hər saniyə onun təsirinə məruz qalır. Ona görə də, hər bir insanın həyat fəaliyətinin
təhlükəsizliyi onun ətraf mühitdən doğan açıq və gizli təhlükələrə müqavimət göstərmək
baçarığı və cəmiyyətin onun mühafizəsinə verdiyi zəmanətin səviyyəsi ilə ölçülür. İnsanın
ailədə aldığı tərbiyə, ənənəvi təhsil və müasir kütləvi informasiya vasitələrinin təsiri altında
formalaşan dünyagörüşü bir çox hallarda cəmiyyətdə baş verən ildırımsürətli dəyişiklərlə
ayaqlaşa bilmir. İstənilən canlı ona olan təhlükəyə mühafizə tədbirləri ilə cavab verir. Heyvanlar müdafiə addımlarını instinktiv olaraq atırsa, insan bunu düşünərək, öz şüuruna söykənərək, baş verən hadisənin mümkün nəticələrini qiymətləndirərək, öz addımlarının məsulliyyətini əvvəlcədən dərk edərək fəaliyyət göstərir. İnsan həmişə təhlükə yaradan səbəbləri təhlil
edir, zəruri olan müdafiə tədbirlərini müəyyənləşdirir və onların ən əlverişlisini seçir. O, təhlükə ilə üz-üzə qaldıqda nəinki müdafiə olunur, qorunur, təhlükədən yaxa qurtarmaq üçün
yollar axtarır. İnsan təhlükə ilə rastlaşmamaq üçün əlindən gələni edir. Belə ki, insan təhlükəsiz həyat sürmək üçün, onu əhatə edən mühiti belə dəyişir, təhlükəsizlik tədbirləri görür. İnsanın təhlükəsizlik səviyyəsini ölçmək üçün universal meyarlar mövcud deyildir. Əslində insanın təhlükəsizlik meyarı onun ömrünün uzun olması ilə ölçülür. Əlbəttə, insan ömrünün mümkün qədər uzun olması həyat fəaliyyətinin ən əsas məqsədlərindən biridir. Təsadüfi deyil ki,
təhlükəsizlik insanın başlıca təlabatından biridirsə, sağlamlığın qorunması insanın əsas həyati
marağıdır. Təbiət hər hansı canlı məxluq üçün optimal ömür uzunluğu müəyyən etmişdir.
Lakin bu müddət ətraf mühitin yaratdığı təhlükələr nəticəsində get-gedə qısalır. Məhz buna
görə həyatın real uzunluğu hər bir fərdin təhlükəsizlik səviyyəsindən asılı olaraq dəyişir.
İnsanların böyük bir hissəsi təbii bioloji yaş həddinə qədər yaşamır. İnsan həyatının fərdi uzunluğu onun həyatındakı gündəlik davranışından, meydana çıxan təhlükələrdən irəli gələn problemlər hesabına get-gedə qısalır. Sağlam həyat prinsipini gözləməyən, təhlükəni əvvəlcədən görüb ondan qaçmağı bacarmayan şəxs ömrünün uzun olmağına ümüd edə bilməz.
lakin bununla yanaşı təhlükəsizliyinə yalnız onun cəmiyyətdəki davranışı deyil, həm də onu
əhatə edən ətraf mühitin doğurduğu təhlükə də təsir edir. İnsan həmişə çalışır ki, onun həyatı
sağlam, gumrah, şən, maraqlı bir formada keçsin. Ancaq insanların istədiyindən asılı olmayan
səbəblər də vardır ki, insan sağlamlığına ciddi təsir göstərir. Məlumdur ki, müasir dövrdə yer
kürəsində yaşayan insanları təbii qida ilə qidalandırmaq çətin olduğundan insanlar müxtəlif
kimyəvi maddələrdən istifadə edirlər. Bizim istifadə etdiyimiz ərzaq məhsullarının hamısı
torpaqdan alınır. Buğda, meyvə-tərəvəz torpağın məhsuludur. Torpağa əlavə qatqılar, gübrələr
verilir ki, məhsuldarlıq çox olsun. Ancaq torpağa gübrənin çox verilməsi torpağın çirklənməsinə səbəb ola bilər. Gübrənin tərkibində çoxlu zəhərli maddələr vardır ki, bu da insan
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sağlamlığına ciddi təhlükə törədir. Bundan əlavə torpağın digər təhlükəli maddələrlə çirklənməsi insan ömrünün qısalmasına səbəb olur. Müxtəlif təyinatlı zavodların ətrafa buraxdığı
zəhərli maddələr torpağın üzərinə çökür və torpağın zəhərlənməsinə səbəb olur.
İsvec alimi Arrenius hesab edir ki, torpağın zəhərli qazlarla çirklənməsi havanın temperaturunun artmasına səbəb olur.
Hər il milyonlarla ton bərk və qaz halında olan tullantılar təbiətə atılır, milyard m3 çirkab
sular su hövzələrinə axıdılır. İnsanların məskunlaşdığı yerlər, elektromaqnit sahələrlə və radioaktiv şüalanma ilə “çirkləndirilir”, oksigen ehtiyatı tükənir. Yer kürəsinin ozon təbəqəsi dağılır.
Təbii mühitin çirklənməsi nəticəsində insanların sağlamlığı pisləşir, bitki və heyvanlar
aləmi məhv olur, bina və tikintilərin dağılması sürətlənir.
Zəhərli maddələr və çirklənmiş hava insanların səhhətinə təsir edir ki, bu təsiri biz
birdən-birə hiss etmirik. Buna misal olaraq karbon oksidi göstərmək olar. O, iysiz, dadsız və
rəngsiz qaz olub yüksək dozalarda ağır nəticələrə gətirib çıxarır və ya civə buxarları bilavasitə
tənəffüs edəndə hiss olunmasa da mərkəzi sinir sisteminin və böyrəklərin işini pozur.
Avtomobil vasitələrinin havaya buraxdığı qurğuşun birləşmələri də insan sağlamlığına
təsir edir, sinir pozğunluğuna, qanazlığına, yaddaşsızlıq və korluğa səbəb ola bilər.
Hava çirklənmələrinin ən ağır formalarından biri də turşulu yağışlardır. Kükürd birləşmələri atmosferdə toplanıb sulfat turşusu yaradır. Belə yağışların təsirindən bitki örtüyü məhv
olur, yeraltı və yerüstü sular çirklənməyə məruz qalır.
Mənzillərdə olan hava da insan sağlamlığı üçün təhlükə törədir. Tədqiqatçıların verdiyi
məlumata görə mənzillərimizdə olan hava ümumi şəhər havasından 4-6 dəfə çirklidir, 8-10 dəfə
toksikdir. Mənzillərin çirklənməsinə isə bir çox amillər səbəb ola bilər. Bunlara qurğuşunlu
boyalar, linoleum, sintetik liflərdən istifadə olunan xalçalar, yuyucu tozlar və s. aiddir. Mənzillərin çirklənməsində əsas rolu müasir mebellər təşkil edir. Mebellərin hazırlanmasında çoxlu
yapışdırıcılardan (kleylərdən), laklardan, boyalardan və digər qatqılardan istifadə olunur.
İnsanlarda baş ağrıları, halsızlıq, yuxusuzluq, əsəbilik, yorğunluq halları müşahidə olunur. İnsanların sağlamlığına təsir göstərən amillərdən biridə evlərin dam örtüyü kimi istifadə
etdiyimiz asbest tikinti materialıdır. Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qəribov deyir ki, asbest dam örtükləri eroziyaya məruz qaldıqca onların üzərində insan sağlamlığına ciddi ziyan vura biləcək asbest liflər havaya qalxır. Bu liflərin ağciyər xərçəngi yaratmaq təhlükəsi böyükdür.
Quru ərazilərdə quru və sakit havada radioaktivlik xeyli yüksək olur, yağışlı havada isə
bir qədər azalır.
Ətraf mühitin, o cümlədən, atmosferin radioaktiv maddələrlə çirklənməsi insanların
təbii və süni radioaktiv maddələrdən istifadə etməsi ilə əlaqədardır. Təbii halda radioaktiv
maddələr əsasən havadan torpağa keçir. Şəhər yerlərində sənaye müəssisələrinin olması ilə
əlaqədar radioaktivlik kənd yerlərinə nisbətən yüksəkdir.
Atom silahının partlayışı zamanı ətrafa yayılan maddələr (nuklidlər) iki qrupa bölünür:
tezçökən və gecçökən hissəciklər.
İlkin hissəciklər iri olduğuna görə quru toz halında, yaxud yağış damcılarına qarışaraq
partlayış rayonlarından bir neçə yüz km. məsafədə yerə tökülür. Bu çöküntülərin radioaktivliyi yüksək dozada olub, əsasən radioaktiv buludun əhatə etdiyi ərazidə təhlükəlidir.
Gecçökən hissəciklər narın toz halında atmosferin orta təbəqələrinə daxil olaraq hava axını ilə bir neçə km. məsafəyə yayılır. Belə hissəciklər 5 sutka ərzində çökə bilər. məsələn, 1976cı ildə ÇXR-də (Çexoslovakiya Xalq Respublikası) atmosferdə partladılan nüvə qurğusunun radioaktiv hissəcikləri qərb küləkləri ilə ABŞ-nın qərb ştatlarında yerə çökmüşdür. Atmosferdən
Yer səthinə radioaktiv maddələr əsasən yağışlar vasitəsilə çökür, küləklər isə onları yayır. Havanın radioaktiv maddələrlə çirklənməsi və yayılması atom, nüvə və nüvə-istilik partlayışının gücündən asılıdır. 13 fevral 1960-cı ildə Böyük səhrada ozon partlayışından 4 gün sonra radioaktiv maddələr Krımın havasında və yağış sularında aşkar edilmişdir. 1962-ci ildə ABŞ-da 400
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km. hündürlüyündə hidrogen bombasının partladılması nəticəsində Yer ətrafında süni radioaktiv
şüalanma qurşağı yaranmışdır. Süni radiasiya 10 il təsir göstərdi. Radioaktiv elementlərin parçalanma, yarımparçalanma müddətində radioaktiv xassəsini tədricən itirir. Bəzi elementlərin yarımparçalanma müddəti 100 illər boyu davam edir. İonlaşdırıcı şüalar hüceyrələrin xromosomlarına təsir edir, nuklein turşularını parçalayır, hüceyrənin bölünməsini dayandırır və öldürür.
Çernobl qəzası zamanı ətrafa yayılan radioaktiv tullantıların həcmi 1945-ci ildə
Yaponiyanın Xirosima və Naqasaki şəhərlərinə atılmış bombanın tərkibindəki radioaktiv
tullantıların həcmindən 80 dəfə çox idi. Partlayış baş verən andan radioaktiv tullantılar minlərlə km. məsafəyə yayılaraq ərazini çirkləndirdi. Radioaktiv şüalanma hətta hadisə yerindən
minlərlə km. uzaqlarda olan İsveçdə öz təsirini biruzə vermişdir.
Çernobl AES – həmin dövrün ən yeni və etibarlı stansiyalarından sayılırdı. Keçmiş Sovetlər birliyi bu tip atom stansiyalarının proektinə bənzər proektlərin başqa ölkələrdə tikilməsi
ilə bağlı müqavilələr bağlanmışdı. Əgər həmin ölkələr bu hadisədən xəbər tutsaydılar dərhal
müqaviləni ləğv edərdilər və SSRİ böyük miqdarda valyuta itkisinə məruz qalardı. Lakin rəhbərlik bu fəlakəti iki həftə gizli saxlaya bildi. Fəlakətin miqyası o qədər böyük idi ki, artıq gizlətmək mümkün olmadı. Çox dəhşətli vəziyyət yaranmışdı. Əslində quyuların hamısını təcili
betonlayıb aradan çıxarmaq lazım idi. Lakin SSRİ-nin öz maraqları var idi. SSRİ-nin tərkibində
olan 15 respublikadan o yerə insanlar cəlb etməyə başladılar ki, fəsadların qarşısı alınsın.
Təəccüblü odur ki, Çernoblda ən çox azərbaycanlılar iştirak etdi. 7000-ə qədər insan Ukrayna
üçün canlarını qurban verdilər. Ermənistandan gedənlərin 90%-də azərbaycanlılar idi.
Məlumdur ki, yüksək dozada şüalanma çox qısa bir müddət ərzində insan bədəninə öz
təsirini göstərir. Şüa əsasən qana, sümüyün iliyinə, dəriyə və udlağa xəsarət yetirir.
Bütün canlı orqanizmlər təbii radioaktiv şüalanmanın təsirinə hər an məruz qalırlar.
Dərin taktonik proseslər, kosmos, Günəş – bütün bunlar fon radioaktivliyinin mənbələridir.
Amma şüalanmanın ən önəmli payı dağ suxurlarından gəlir.
Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qəribovun
bildirdiyinə görə, hazırda Yaponiyada insan həyatına təhlükə törədən kifayət qədər güclü radiasiya var ki, bunun da qarşısını təxirəsalınmaz tədbirlərlə almaq mümkün deyil. Professor qeyd
edir ki, Yaponiyadan Azərbaycana birbaşa və dolayı yolla gətirilən məhsullar ciddi yoxlanılır.
Məlum olmuşdur ki, Yaponiyadan Qırgızıstana gətirilən 183 ədəd minik maşınlarında yüksək fon
radiasiya aşkar edilib. Ancaq dövlət Gömrük Komitəsinin verdiyi məlumata əsaslanaraq deyə
bilərik ki, Azərbaycanda bu günədək heç bir avtomobildə şüalanmalar aşkar edilməyib.
Şüalanmaya məruz qalmış qida məhsulları orqanizmə düşdükcə radiasiya ölü hüceyrələrdə mutasiya törədir və şiş xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Professor Adil Qeybulla bildirir ki, şüalanmaya məruz qalarkən bədəndə oksidləşdirici
reaksiyaların getməsinə kömək edən qidalar daha çox qəbul edilməlidir. Buna E vitamini çox
olan qidalar aiddir. Müxtəlif antioksidantlara üstünlük vermək lazımdır. Polivitamin həblərdən istifadə məqbuldur. Meyvə, süd məhsulları daha çox qəbul olunmalıdır.
Həkim-terapevt Samirə Qəribova bildirir ki, ağır şüalanma zamanı hərarətin 38-390-ə
qədər yüksəlməsi, dərinin kəskin qızarması, huşun alaqaranlıq olması və orqanizmin həddindən çox zəifləməsi müşahidə edilir. Mədə-bağırsaqda köp, ağrı, qastrit, atrofik proses xoraların inkişafına səbəb olur.
Bununla belə Oksford Universitetinin Britaniyanın “NewsCand” elm jurnalında çap
olunmuş araşdırması göstərir ki, biz radiasiyaya düşündüyümüzdən də dözümlü ola bilərik.
Son yarım əsr ərzində kliniki tibbin, radiobiologiyanın inkişafı və 1986-cı ildə baş vermiş
Çernobl AES qəzası kimi hadisələr nəticəsində alimlər rentgen şüaları barədə biliklərini
yetərincə zənginləşdiriblər. Belə müəyyən edilib ki, yüksək radiasiya dozası ölümcüldür və
Çernobldə qəzanın birinci günü yüksək radiasiya şüalanmasına məruz qalmış 237 nəfər
yanğınsöndürənin taleyi bunu sübut edir. Bir neçə həftə ərzində 28 yanğınsöndürən dünyasını
dəyişib, onlardan 27-si 4 zivert şüalanma dozası almışdır.
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Bununla yanaşı Oksford alimləri sübut edirlər ki, bir çox insanlar tamamilə başqa
hallarda yetərincə yüksək dozaya yoluxurlar. Məsələn xərçəng şişi şüa terapiyası zamanı
yalnız 40 zivelt şüalanma aldıqdan sonra ölür (1 zivelt təxminən 100 rentgendir). Bu zaman
şişin yanındakı toxumalar 20 zivertə qədər şüalanma alır ki, bu da illik tövsiyyə edilən
limitdən 20000 dəfə yüksəkdir, həmçinin Çernobl yanğınsöndürənlərinin aldığı dozadan da ən
azı 5 dəfə yüksəkdir. Belə konsentrasiyalarda sağ qalmaq üçün şüalanmanı bir neçə mərhələdə, 4-6 həftə ərzində aparmaq vacibdir. Belə halda sağlam hüceyrələr gün ərzində 1 zivertə
yaxın şüalanma alırlar və bərpa olunmağa macal tapırlar, şiş hüceyrələri isə daha yüksək
dozaya məruz qalaraq ölürlər.
Uzunsürən şüalanmanın nəticəsində bəlli olub ki, çox nadir hallarda radiasiyaya məruz
qalmış və sonra bərpa olmuş hüceyrələr xərçəng xəstəliyinə səbəb olurlar.
İnsanın kompüter tomoqrafiyası bir dəqiqəyə 5 millizivertlik doza yaradır, dişin rentgen
çəkilişi isə bunun yüzdə birinə bərabər şüalanma verir.
Abşeron yarımadasında saatda 6 mikrorentgen həddində təbii radioaktiv fonda radiobioloji durum müşahidə edilməkdədir. Doğrudur bir sıra neft-mədən sahələrində insan fəaliyyəti
nəticəsində radioaktiv şüalanmanın yolverilən fonu 10-15 dəfə artıq olur. Radioaktiv
maddələrin parçalanması zamanı ayrılan radon qazı xeyli radioaktivlik dozasına malikdir. O,
qruntdan, bünövrədən sızaraq yaşayış binalarının birinci mərtəbələrində, zirzəmilərdə toplana
bilər və yetərincə yüksək konsentrasiyaya malikdir. Buna görə də tikinti materiallarının
tərkibində radioaktiv maddələrin olması insan həyatı üçün böyük təhlükə yaradır.
Radiasiya, elektromaqnit dalğalar və ya hissəciklər formasındakı enerjinin ötürülməsidir. Bilindiyi kimi maddənin təməl quruluşunu atomlar meydana gətirir. Atom isə proton
və neytronlardan ibarət bir nüvə ilə bunun ətrafında dönməkdə olan elektronlardan ibarətdir.
Şüalar ultrabənövşəyi, infraqırmızı şüalar, mikro dalğalar, radio dalğaları və qamma şüaları
fərqli parçalanırlar. İonlaşa bilən şüalar hüceyrənin materialı olan DNT-ni parçalayacaq qədər
enerji daşımaqdadır. DNT-nin zərər görməsi isə hüceyrələri öldürməkdədir. DNT-nin zədələnməsi insan sağlamlığına ciddi təhlükə yaradır. Beləliklə insanlarda və heyvanlarda genetik
dəyişikliklər əmələ gəlir. Radiasiyanın təsiri cins, yaş və orqanlara görə dəyişməkdədir.
Xüsusilə göz ən çox təsirlənən orqan olub, görmə zəifliyi katarakt və korluğa səbəb ola bilər.
Dəri isə digər orqanlara nisbətən radiasiyaya qarşı daha dayanıqlıdır. Radiasiyanın zərərləri
zamanla ortaya çıxır. İonlaşdırıcı şüalanma sürətli çoxalan hüceyrələr üzərində daha çox təsirə
malik olduğundan inkişaf etməkdə olan döl üzərində zərərli təsirini göstərir. Tədqiqatlar
zamanı müəyyən olunmuşdur ki, şüalanmaya məruz qalmış uşaqlarda şiddətli zəka geriliyi
müəyyən olunmuşdur. Belə uşaqlarda epilepsiya xəstəliyi daha çox müşahidə edilmişdir.
Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, radiasiya canlılara təhlükənin yaratması ilə yanaşı bir çox sahələrdə əvəzsiz xidmət edir. Tibb, sənaye, kənd təsərrüfatı, kimya, elm və digər
sahələrdə radioaktiv maddələr və ionlaşdırıcı şüalanma qurğuları geniş tətbiq olunur. Radioaktiv maddələrin istehsalı və tətbiqi üzrə bütün mərhələlərdə radiasiya təhlükəsizliyinin təmin
olunması üzrə tənzimləyici orqan və digər səlahiyyətli təşkilatlar tərəfindən nəzarət aparır.
İnsanların təhlükəsiz yaşamaq marağı onun başlıca təlabatından biridirsə, sağlamlığın
qorunması ən əsas həyati marağıdır. Bunların birlikdə təmin olunması insanın uzunömürlü olmasına zəmin yaradır. Uzunömürlülük insanın həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyindən, sağlamlığın qorunması bacarığından, ətraf mühitdə baş verən sürətli dəyişiliklərlə ayaqlaşma qabiliyyətindən asılıdır.
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И.М.Мазанов, Е.М.Маджидова,
С.П.Мурсалова, К.Ф.Мамедова
Существующие проблемы обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека
Резюме
В статье представлены принципы, методы и средства, направленные на обеспечение
безопасности в процессе трудовой деятельности, а также сохранение здоровья человека.
Как известно, с первых дней и до конца жизни человек повседневно сталкивается с различными рода факторами, представляющими опасность состоянию его здоровья. К таким
угрожающим факторам относятся не только биологические, психофизические, но так же техногенные и радиационные опасности.
I.M.Mazanov, Y.M.Majidova,
S.P.Mursalova, K.F.Mammadova
Up-to-date problems of life activity safety protection of human being
Summary
The article presents principles, methods and means aimed at ensuring safety in the work
activities process, as well as maintaining human health.
As you know, from the very first days till the end of life, a human being is faced with various
kinds of factors that pose a threat to health. Such threatening factors include not only biological,
psychophysical, but also technogenic and radiation hazards.
Rəyçi: dos. S.A.Əliyev
Redaksiyaya daxil olub: 16.04.2018
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Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu
(Bakı şəh., Z.Əliyeva küç., 40)

ÖYRƏNMƏNİN TƏBİİ-ELMİ (FİZİOLOJİ) ƏSASLARINA DAİR
Açar sözlər: məktəb, müəllim, şagird, tədris prosesi, beyin, öyrənmə, öyrətmə, tədris resursları, fizioloji
əsas
Ключевые слова: школа, учитель, ученик, учебный процесс, мозг, обучение, преподавание, учебные
ресурсы, физиологическая основа
Key words: school, teacher, student, teaching process, brain, learning, teaching, teaching resources,
physiological basis

Dünyada, eləcə də Azərbaycanda son zamanlarda, xüsusilə son 20 il ərzində iqtisadi,
sosial-mədəni həyatda, elm və texnologiyada, bir sözlə həyatın bütün sahələrində dinamik
dəyişikliklərin şahidi oluruq. Bütün bu dəyişikliklər təhsil sahəsinə, məktəb anlayışına,
öyrənmə modellərinə və tədris resurslarına əsaslı surətdə təsir göstərir. Müasir cəmiyyətin ən
böyük kapitalı və başlıca dəyəri yeni biliklərə və qeyri-standart düşüncəyə sahib olan insan
olduğu üçün qloballaşma ilə ortaya çıxan yeni dəyişikliklər yeni insan qaynaqlarının yetişdirilməsini tələb edir. Bu baxımdan dünya təcrübəsindən istifadə etməklə informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun yeni bilik və texnologiyaların yaradılması və yayılması bu istiqamətin əsas məqsədlərindəndir(1).
Yaşadığımız 21-ci əsrdə artıq "öyrənmə", «öyrətmə», «bilik qazanma» anlayışları və bu
anlayışlara verilən tələblər dəyişdiyindən, təhsil anlayışlarında da, müvafiq dəyişikliklərin
edilməsi zərurini yaranmışdır. Ənənəvi (klassik) təhsil anlayışının kifayət etmədiyi günümüzdə, bütövlükdə təhsildə-tədris proqramları, təlim texnologiyaları, tədris resurslarının
məzmununda köklü yeniliklər və dəyişikliklərin edilməsi zərurət olaraq qarşımıza çıxır.
Bəs müasir dünyada öyrətmə və öyrənmə paradiqmalarının, fəlsəfəsinin gələcək trendləri ilə bağlı əsas inkişaf meyarları hansılardır? Bu paradiqmalar, trendlər hansı müstəvidə
formalaşmalıdır? kimi bu də oxşar suallara cavab verməzdən əvvəl ilk növbədə "insan (beyni)
necə öyrənir?" sualına cavab axtaraq.
Öyrənmə nəticəsində beyində meydana gələn fizioloji dəyişmələrin başa düşülməsi, uzun
illərdir cavabı axtarılmaqda olan "insan (beyni) necə öyrənir?,"beyində öyrənmə necə baş
verir?”, “öyrənmənin fizioloji (təbii-elmi) əsasları nədən ibarətdir?”, “beyin əsaslı öyrənmənin
prinsipləri nələrdir?” suallarının cavablandırılması məsələsi getdikcə ən aktual xarakter alır.
Öyrənməyin meydana gəldiyi orqan olması səbəbindən beyin, beynin quruluşu və fəaliyyəti hər zaman pedaqoqları maraqlandırmışdır. Son dövrdə dünyanın qabaqcıl ölkələrində
öyrənmə prosesinin fizioloji əsasları, öyrənməyin meydana gəldiyi orqan olması səbəbindən
beyin, beynin quruluşu və fəaliyyəti tədqiqatçıların (fizioloqların, pedaqoqların) diqqət mərkəzində olmuşdur.
Beyin təbii qaydalara görə işləyən bir fizioloji orqan, öyrənmə isə təbii bir funksiyadır.
Fiziki inkişafın bir çox emosional vəziyyətin və qidalanmanın, qavrama, təcrübələrin qiymətləndirilməsi və öyrənmək-öyrətmə ilə yaxından əlaqəsi vardır.
1970-1980-cı illərdən başlayaraq dünyanın qabaqcıl ölkələrində öyrənmənin fiziologiyası ilə bağlı tədqiqarlar genişlənmiş, heyvanlar üzərində edilən bəzi psixoloji təcrübələr
əsasında öyrənmə və hafizənin fizioloji (bioloji-təbii-elmi) əsasları ilə əlaqədar yeni bir
dünyagörüş-beyin əsaslı (neyrofizioloji, neyroelm) nəzəriyyə yaranmışdir.
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Biologiyanın beyin və mərkəzi sinir sistemi ilə məşğul olan sahəsi kimi neyroelmin də
müxtəlif göstəricilərinin gün keçdikcə əhəmiyəti artmaqdadır Neyroelmin verdiyi məlumatlar
təhsildəki ən yeni nailiyyətlər kimi səciyyələndilir. Son dövrlərə qədər bizə yad olan bu sahə
artıq təhsil sistemində özünə yer tapmağa başlamış, bu mövzuda çox sayda kitab çap olunmuş
və konfranslar keçirilmişdir. Məsələn, 1990-cı illər beyin dekadası ("the Decade of the
Brain") olaraq adlandırılmışdır. Bu dekadada beyin araşdırmalarına xüsusi diqqət verilmiş,
onun gələcəkdə təhsilə verəcəyi töhfə vurğulanmışdır.
Neyrofizyoloji nəzəriyyə ("neurocognitive science") beyin və öyrənməni bir elm olaraq
adlandıran nəzəriyyənin inkişafına öz töhfəsini vermiş, öyrənmənin necə meydana gəlməsi ilə
bağlı müxtəlif ideyalar və nəzəriyyələrin yaranmasına səbəb olmuşdur. H.Cakson (Hughlings
Jackson), D. Hebb (Donald Hebb), V. Penfild (Wilder Penfield), R. Granit (Ragnar Granit) kimi alimlər müxtəlif vaxtlarda apardıqları tədqiqatlar ilə bu sahənin inkişafına öz töhfələrini
vermişlər.
"Beyinə əsaslanan öyrənmə” nəzəriyyəsi olaraq tanınan bu nəzəriyyəni sistematik hala
gətirən Donald Hebb və digər tədqiqatçılar neyrofizioloji (beyin əsaslı) nəzəriyyəni-insan
beyninin iş sistemini yaxşı öyrənmədən, öyrənmənin tam olaraq aydın ola bilməyəcəyi ideyasını müdafiə edirlər.
D. Hebbə görə öyrənmə gerçəyinin tam olaraq nə olduğunu anlamaq, neyrofizioloji-beyin əsaslı öyrənmə nəzəriyyəsini daha yaxşı dərk etmək üçün öyrənmə anında insan beynində
reallaşan fizioloji və kimyəvi dəyişmələrin nələr olduğunu və məlumatın insan beynində necə
konkretləşdiyini müəyyən etmək lazımdır. Bunun üçün neyrofizioloji sahədə aparılan tədqiqatları yaxşı qiymətləndirmək və bu tədqiqatların təhsildə necə istifadə ediləcəyini müəyyənləşdirmək lazımdır (11).
Tədris resurslu təlim prosesində öyrənmənin fizioloji əsasları: sinir hüceyrələri və onun
ümumi quruluşu, sinir sistemlərində məlumatın necə çatdırılması, beynin təməl quruluşu, beyin hissələrinin əsas funksiyaları, beynin imkanları, hafizə və digər bioloji (təbii-elmi) anlayışlar tədris prosesində effektli öyrənmənin təmin edilməsinə böyük əhəmiyyətə malikdir
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).
Neyroelm sahəsində aparılan araşdırmalar və əldə edilən nəticələr əsasında öyrənmənin
digər nəzəriyyələrdən fərqli bir şəkildə təsvir edildiyi müşahidə olunur. Bu yanaşmaya görə
öyrənmə yeni dentritler, ya da yeni beyin quruluşu yaradır. Başqa sözlə desək, insan öyrənir,
çünki beyin öz neyron dövrələrini dəyişdirə bilir. Beyində öyrənmə ilə birlikdə iki şəkildə
dəyişiklik əmələ gəlir. 1-ci neyronların daxili quruluşunda, xüsusilə sinapslarda görülən
dəyişiklik, 2-ci də neyronların arasında sinapsların sayındakı artımdır. Bəziləri də, öyrənməyi
"hüceyrələr arasında sinaptik dəyişikliklərin nəticəsi", "fiziki qıcıqlar nəticəsində beyində
yaranan bio-kimyəvi bir dəyişmə" kimi təsvir edir (4, 8,11,12).
Öyrənmə prosesində sinir sistemi insanlarda psixoloji sistemin ən əhəmiyyətli komponentidir. Sinir sistemi daxili və xarici hadisələri qəbul edir və reaksiya verir. Daxili və xarici
hadisələr duyğu orqanları tərəfindən qəbul edilir. Duyğu orqanları məlumatı beynin arxa hissəsində, onurğa iliyində çox sayda sinir şəbəkələrinin köməyi ilə mərkəzi sinir sisteminə çatdırırlar. Duyğu orqanları vasitəsilə ətrafdan bir çox məlumat (
bit/sn) alınır. Ancaq bunun
çox az bir qisimi (
bit/sn) şüurlu olaraq qeyd edilir. Geri qalan qismi isə ya şüuraltı
əməliyyatlarda işləyir, ya da heç istifadə edilmir. Başqa sözlə desək, şüur üçün (serebral korteks) əhəmiyyətli olan məlumat (maraq/diqqət/motivasiya) seçilməkdədir (xüsusilə dinləmə
və görmə əsasında diqqəti cəlb edənlər). Digər tərəfdən, təxminən
bit/sn qədərlik bir məlumat da danışma və mühərrik fəaliyyətlər yoluyla ətrafa verilir (3,6, 9,12). (Qeyd: Məlumat
məzmununun vahidi digit və ya bitdir. Bir yazılı hərf 4.5 bit, bir kitab səhifəsi ortalama 1000
bitdir. Bir səhifə 20 saniyədə oxunursa, məlumat alma sürəti 1000/20=50 bit/sndir.)
Beyni təşkil edən əsas obyektlər olan sinir hüceyrələri (neyronlar) və bunların davamlarının digər sinir hüceyrələri ilə birləşdyi nöqtələridir (sinapslardır). Neyronların (sinir hü201
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ceyrələrinin) meydana gətirdiyi şəbəkə torunun sayı nə qədər çox olsa, bilik öyrənmə müddəti
o qədər güclü olar. Hər neyronun dentrit adı verilən çox sayda qısa və akson adı verilən bir
dənə uzun davamı vardır. Akson ucları ilə başqa neyronların dentritleri və ya gövdələri arasındakı əlaqəyə sinaps adı verilir. Sinir sistemindəki bütün fəaliyyətlər və hafizə neyronlarda doğan elektrik cərəyanıyla əlaqədardır. Neyronlar arasında məlumat, elektrik axını olaraq dolaşır
(2,3,5, 9,11,12). Neyronlar yaxşı keçirici deyil. Ancaq pərdələrində iod sinir elektrikini
meydana gətirir və ötürür. "Sinir axını" deyilən bu xüsusi tipdəki elektrik hadisə metal bir
keçiricidəki elektrik cərəyanına bənzəməkdədir.
Sinir hüceyrəsi impuls olaraq adlandırılan elektrik dəyişikliyi çatdırmaq üçün xüsusiləşdirilmiş bir hüceyrədir. Akson (sinir teli) hər hansı bir tədris resursundan qıcıqlandırılaraq,
meydana gələn impuls qıcıqlandırılan yerdən mərkəzə çatdırılır. İmpulsun meydana gəlməsi
bir pərdə (membran) hadisəsidir. Aksonun içindəki maye ilə xaricindəki mayenin ionik quruluşu çox fərqlidir, bu səbəbdən elektrik yükləri də fərqlidir. Sinir və əzələ hüceyrə pərdəsindəki hərəkət potensialı pərdə boyunca çatdırılır. Sinirdəki akson potensialına sinir impulsu adı
verilir (11,12).
Baş beyin qabığı bütün hiss üzvlərindən, hərəkət fəaliyyətindən və daxili orqanlardan
gələn siqnalların analiz və sintezində, ali sinir və psixi fəaliyyətin müxtəlif xassələrinin
(hafizə, qavrama, təsəvvür, təfəkkür, nitq, şüur və s.) təzahüründə başlıca rol oynayır. İnsanın
ali sinir fəaliyyəti orqanizmin xarici mühitlə sıx qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsində,
vegetativ (tənəfüs, qidalanma, çoxalma, ifrazat) və somatik (hərəkət, xarici hissiyyat, nitq və
s.) funksiyalarının idarə olunmasında birbaşa və ya dolayı olaraq iştirak edir.
Əsas sinir prosesləri olan oyanma və ləngimə beyin fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. Beyindaxili əlaqələrin formalaşmasında müxtəlif sinir hüceyrələri və onların çıxıntıları arasında
əmələ gələn sinaptik rabitələrin rolu xüsusilə böyükdür. Sinir lifləri ilə yayılan oyanma siqnallarının sinapslardan keçməsi mexanizmləri xüsusi vasitəli neyromediatorların (asetilxolin,
noradrenalin, serotonin və s.) təsirləri ilə əlaqədardır. Sinir siqnalları (impulslar) elektrokimyəvi təbiətə malikdir və sinir membranından Na+ və K+ ionlarının qarşılıqlı hərəkətləri sayəsində yaranır.
Tədqiqatçılar tədris resursları ilə öyrənmə prosesinin dörd mərhələdən ibarət olduğunu
qeyd edirlər:
1) Giriş (Input). Gələn məlumatların duyğu orqanlarından beynə girməsi, qəbul
edilməsi;
2) İnteqrasiya. Gələn məlumatın yazılması, təssəvvür edilməsi, anlaşılması və şərh olunması. Bu mərhələdə məlumatı ardıcıl vermə, mücərrədləşmə, təşkil etmə gerçəkləşir.
3) Hafizə (yaddaş). Aydın olan məlumatın təkrar istifadə edilmək üzrə hafizədə saxlanması.
4) Çıxış (Output). Beynin məlumatı mesaj olaraq hüceyrələrə, əzələlərə, dil yaxud mühərrik fəaliyyət sahələrinə göndərməsi.
Yuxarıda bəhs etdiyimiz prosesə tərif vermək lazım olsa beyin, öyrənmə prosesi içərisində məlumatı duyğular vasitəsi ilə təhlil edib, işləyib hafizədə saxlayır və lazım olduğu zaman geri çağırır. Bu mərhələdə gələn hər məlumat, beyindəki sinir şəbəkələrinin quruluşunda
müxtəlif dəyişmələrə səbəb olar. Bütün öyrənmə proseslərində beyindəki sinir hüceyrələrinin
strukturları fərqlidir və sinir hüceyrələri arasındakı kimyəvi və elektrik ünsiyyətə imkan verən
sinapsların (iki neyronu bir-birinə birləşdirən səth) sayları artır. Yeni bir şeylər öyrənməyə
davam etdikcə, beyindəki bu sinir şəbəkələri böyüyüb kompleksləşir (12). İnsan hadisələr
arasındakı əlaqələri daha asan qura bilməyə başlayır. Bu məqamda duyğu orqanlarının sağlam
olmasının necə böyük əhəmiyyətə malik olması ortaya çıxır.
Girişdə, yəni duyğu orqanlarından alınan məlumatda meydana gələn problemlərdə əməliyyat müddətində də, problem davam edir, sinir şəbəkələrinin meydana gəlməsində problemli
strukturlar formalaşa bilir. Bu amil daha sonrakı müddətdə, məsələn, səhv şəkildə duyulan, ya
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da öyrənilən bir məlumatın beyində səhv əməliyyatlanmasıyla bağlı olaraq, şagirdin təhsil
müddətində bu məlumatla bağlı problem yaşamasına səbəb ola bilər. Yəni, ilk mərhələdə
duyğu orqanları tərəfindən məlumatın doğru şəkildə duyulması çox əhəmiyyətlidir.
Duyğu orqanlarıyla qəbul olunub, əldə edilən məlumat lazım olduğunda istifadə edilmək üzrə uzunmüddətli hafizədə kodlaşdırılır. Yəni, öyrənmə müddətinin üçüncü mərhələsinə
keçən hafizə anlayışı, öyrənmə müddətində çox əhəmiyyətli bir yer tutur.
Təlim prinsiplərinə görə öyrənmə: məlumatın hafizədə nizamlı və mənalı bir səkildə
kodlaşdırılaraq yığıldığında reallaşır. Hafizədəkı məlumatlar sxemlər; obyektlər, faktlar, hadisələr, proseslər və s. halda təşkil edilir. Öyrənmə müddətində məlumatları qısa yoldan yaddaşda tutmaq deyil, uzun müddət çox və mənalı təkrarlarla məlumatın öz dinamiklliyi içində təşkil edilməsi, yəni, sxemləşdirilməsi, yalnız öyrəniləcək bilik deyil, o biliklə bağlı köhnə məlumatlar arasında qurulan əlaqənin məzmununun da kodlaşdırılması lazımdır. Bu səbəbdən, öyrənmə müddətində asana qaçmamaq və məlumatları mənimsəmək üçün böyük səy sərf etmək
əhəmiyyətlidir. Yəni, məlumatı hafizədə tutmaq öyrənmə deyil. Öyrənmə bu sxemlərin dəyişdirilməsi və ya yeni sxemlərin əlavə olunmasıdır (2, 12).
Təhsilalanın məlumat qazanarkən çətinlik yaşamasında ortaya çıxan problemlərə "öyrənmə çətinlikləri” deyilir. Öyrənmə çətinliyi kateqoriyasına daxil olan şagirdlərdə psixoloji
proseslərdən vizual, inikas qavrayışlarının inkişaf etmədiyi və ya öyrənilənlərin birləşdirilməsində psixomotor xüsusiyyətli ifadə etmə fəaliyyətində çətinliklər müşahidə olunur.
"Öyrənmə çətinlikləri” anlayışı təkcə şagirdin məlumatı öyrənmə qabiliyyəti ilə bağlı bir
problemləri deyil, özünü idarə etmə və sosial bacarıqlardakı çətinlikləri də əks etdirir.
Öyrənmə-öyrətmə prinsipləri:
-Fizioloji vəziyyət: öyrənmənin reallaşması üçün insanın fizioloji vəziyyətinin sağlam
olması vacibdir. Xüsusilə, görmə, eşitmə kimi duyğu çatışmazlıqları kimi xroniki bir fiziki
xəstəlik olan hallar normal öyrənməyə çətinlik yaratdığı məlumdur;
-Yaş: Öyrənmə səviyyəsi uşağın təqvim yaşı ilə əlaqəli olaraq, onun yaşa bağlı olan
zəka səviyyəsinə paralel bir şəkildədir;
-İnsanlar arasında səsləri anlamaq məsələsindəki təbii qabiliyyət səviyyəsi həqiqətdə
çox fərqlidir. Bir tərəfdən eşitdiyi səsləri bir-birindən ayırmayıb, hamısını güründüyü kimi
qavramaq qabiliyyət səviyyəsi ən aşağı olanlar; digər tərəfdə isə, gurultulu şəraitdə belə çıxan
ən kiçik yanlış bir səsi də qavrayacaq qədər yüksək səviyyədə istedadlı olanlar.
-Öyrənmə fizioloji hadisədir. Fərdin yaşadığı müsbət və ya mənfi şərtlər altında tədris
prosesində verəcəyi reaksiyalar toplusudur;
-Öyrənmədə beynin sol hissəsi (riyazi, məntiqi, analitik, şifahi xüsusiyyətlər) və sağ
hissəsi (təxəyyülçü, yaradıcı, duyğulu, vizual) bir bütün olaraq fəaliyyət göstərir.
-Öyrənmədə duyğu üzvləri böyük rol oynayır. Duyğular və idrak bir-birindən ayrılmazdır. Bu səbəbdən müəllimlər dərs əsasında şagirdlərin duyğu və hisslərinə əhəmiyyət verməli və bu iki anlayışı zehni ölçülə birləşdirməlidir ki öyrənmə şəraitini maraqlı hala gətirsin;
-Effektiv və aktiv öyrənmək üçün uşaqların beynində proses və hadisələrin təssəvvürünün yaradılması, maraq və diqqətinin cəlb edilməsi, motivasiyası vacib şərtdir. Beyin ətrafdakı qıcıqlandırıcılardan diqqətini çəkənlərə dərhal reaksiya verdiyi kimi, baxıb, görmədiyi
maraqlı olmayan qıcıqlandırıcılara reaksiya vermədiyi də ola bilər. Bu vəziyyət öyrənmə
mühitində beynin diqqəti çəkən, maraq doğuran qıcıqlandırıcılara cavab verdiyini göstərir.
-Hafizə ardıcıl və əzbərləyərək öyrənmədə istifadə edilən sistemlər birləşməsidir.
İnsanların bəzi məlumatları təkrara ehtiyac qalmadan xatırlaması vizual hafizə ilə əlaqəlidir
(dünən axşam nə yediyinizi xatırladığınız kimi). Ancaq bir-biri ilə əlaqəli olmayan bilikləri və
məlumatları toplamaq üçün təkrara ehtiyac var;
-Beyin ona çatan hər cür qıcıqlandırıcıya reaksiya verir. Öyrənmə çoxlu reaksiyanın
olduğu dairədə baş verir;
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-İnsan beyni eyni anda bir çox funksiyanı yerinə yetirməyə qadirdir. Uşaq paralel olaraq
eyni anda birdən çox fəaliyyət göstərə bilər. Bunun üçün çox sayda duyğu orqanına: gözə və
qulağa xitab edən tədris resursları istifadə edilməlidir;
-Hər beyin özünəməxsusdur. Öyrətmə-öyrənmə bütün təhsilalanların audio- vizual və
duyğusal üstünlüklərini ifadə etmələrinə imkan verəcək şəkildə tənzimlənməlidir. Bu baxımdan vizual hafizəni hərəkətə gətirən ən təsirli vasitə tədris resurslarından təlim prosesində
effektli istifadə edilməsidir. Audiovizual, kompüter, internet, “ağıllı” lövhə əsaslı, habelə
yazılı, rəsm, maket, dram və təhsilalanların fəal iştirakını təmin edən digər tədris resurslarının
sinif daxilində çoxşaxəli istifadəsi təmin edilməlidir;
-Təhsilalanın maraq, ixtira-kəşf etmək, problem həll etmək, biliyi tətbiq etmək kimi
bacarıqları inkişaf etdirilməlidir;
-Təhsilin ilk illərində təhsilalanlara əsas bacarıqlar qazandırılmalıdır;
-Müəllim həvəsləndirici, tolerant, anlayışlı, demokratik və ünsiyyətçil olaraq təhsilalanın özünə inamını artırmalıdır;
-Öyrənmə məcburiyyət ilə zənginləşir, hədə-qorxu ilə əngəllənir. Beyin müvafiq səviyyədə məcbur edildikdə öyrənmə optimal səviyyəyə çatır, hədə-qorxu isə öyrənmə səviyyəsinə
azaldıcı təsir göstərir.
Öğrənməyə təsir edən əsas amillər. Neyroelm sahəsində aparılan araşdırmalar öyrənməyə təsir edən əsas amillər haqqında pedaqoqlara ətraflı məlumatlar verir. Öyrənməyə təsir
edən əsas amillər bunlardır: hafizə; təsəvvür; diqqət; ətraf mühit; duyğu; motivasiya; qidalanma; su və yuxu;
Bütün bunlarla yanaşı müvafiq sinifdaxili şərait tənzim edilməli, müxtəlif tədris
resurslarından, o cümlədən film, video, slayd, rəsm, musiqi və maketlərdən istifadə edilməlidir. Şagirdi motivasiya edəcək resurslara yönəltməli və diqqətini dağıdacaq hər hansı bir şeyə
qarşı tədbir görülməlidir. Şagirdlərə zaman tanımalı, məsələdə anlaşılmayan hissələri aşkar etməli, yəni "anlamadığınız bir yer varmı? sualı yerinə "hər sey aydındırmı, başa düşdünüzmü?
kimi suallardan istifadə edilməlidir. Sinifdə qruplar formalaşdırılarkən konkret təsnifatlardan
istifadə edilməlidir.
Yekunda öyrənmə-öyrətmə prosesi ilə bağlı aşağıdakı təklifləri vermək məqsədəuyğundur.
Təhsil, öyrənmə-öyrətmə prosesi və inkişaf əhəmiyyət kəsb edən fiziki əlamətlər deyil,
fizioloji əlamətlərdir. Nəsildən-nəslə keçən fizioloji əlamətlərin (baş beyin qabığındakı
hüceyrələrin sayı, temperament, ali sinir sisteminə məxsus digər xüsusiyyətlər) isə şüura,
davranışa, təlim-tərbiyə işinə, şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərir.
Neyrofizioloji tədqiqatlar əsasında irəli sürülən ideyalar ilə öyrənmə-öyrətmə yenidən
təsvir edilir və buna paralel olaraq da yeni təlim prinsipləri irəli sürülür. Ölkəmizdə bəzi tədqiqatçılar tərəfindən fərqli bir nəzəriyyə (neyroelm öyrənmə nəzəriyyəsi) kimi qiymətləndirilən, bəzi tədqiqatçılar tərəfindən isə bir model olaraq müzakirə olunan beyin əsaslı
öyrənmə ilə öyrənmə amilinə fərqli bir dünyagörüşü ilə baxmaq imkanı yaranmışdır. Ancaq
bu, yeni yanaşmanın nəzəri əsasları, tətbiq olunma modelləri və qiymətləndirmə prinsipləri
daha açıq, vahid fikrə gəlməyə imkan verəcək bir strukturda olmalıdır.
Neyroelmin verdiyi məlumatlar əsasında dentrit, neyron, sinaps kimi bioloji terminləri
ilə öyrənməyə dair yeni anlayışlar əslində, öyrənməyi bioloji olaraq izah etməyə meyllidir.
Öyrənməyi bu şəkildə xarakterizə etmək, öyrənmənin təbiətini sadələşdirərək izah edə bilər.
Öyrənmənin əslində bioloji terminlərlə açıqlanmayacaq qədər mürəkkəb, naməlum olan,
anlaşılması çətin bir hadisə olduğu heç zaman unudulmamalıdır. Öyrənməyi açıqlayarkən
yalnız bir cəhətdən qiymətləndirmək əvəzinə, hadisəni psixoloji, sosioloji, fəlsəfi, bəlkə də
tarixi baxımdan ələ almaq lazımdır.
Aparılan tədqiqatlar, öyrənməklə bağlı yeni yanaşmalar bizə təhsilin gələcəyi üçün yeni
qapılar açır. Beləki, neyroelmin verdiyi məlumalar daha əvvəl olan məlumatlarla əlaqələndiri204
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lərək öyrənməyə yeni anlayışlar gətirilməsi və öyrənmənin təbiətinin kəşf edilməsini təmin
edəcək.
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Н.И.Мамедова
О естественно-физиологических основах обучения
Резюме
Физиологические (естественно-научные) основы обучения, изучение возможностей мозга
и открытие этих возможностей в процессе обучения имеют большое значение для выявления и
развития знаний, навыков и способностей учащихся.
Проблема ответа на такие вопросы, как «Как процесс обучения происходит в мозгу?»,
«Что такое физиологическая основа обучения?» становится все более актуальной.
Статья включает в себя научную сущность обучения, характерные установки.
N.I.Mammadova
On natural-physiological basics of learning
Summary
The physiological (natural-scientific) basics of learning, the study of the brain's possibilities,
and the discovery of these opportunities in the teaching process are of great importance in the
identification and development of the knowledge, skills and abilities of the learners.
The issue of answering questions like "How is learning in the brain happening?", "What is the
physiological basis of learning?" is increasingly urgent.
The article includes the scientific essence of learning, the characteristic attitudes.
Rəyçi: ped.e.d. İ.H.Cəbrayılov
Redaksiyaya daxil olub: 09.04.2018
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R.X.MƏMMƏDZADƏ
Azərbaycan Dillər Universiteti
(Bakı şəh., R.Behbudov küç., 60)

TƏLƏBƏ BİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MEYARLARI
Açar sözlər: qiymətləndirmə, motivasiyanı stimullaşdırmaq, imtahan, 100-ballıq sistem
Ключевые слова: оценивание, стимуляция мотивации, экзамен, 100-бальная система
Key words: assessment, stimulation of motivation, examination, a 100-points-system

XXI əsrin son on illiyi Azərbaycan xalqının tarixində mürəkkəb ictimai-siyasi və mədəni hadisələrlə zəngin olan bir dövr kimi xarakterizə olunur. Respublikamızın öz müstəqilliyini
yenidən əldə etməsi, dünya xalqları ilə siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin artması təhsildən də
yan keçməmişdir. Əksinə, təhsil sisteminin bütün sahələrində, həm orta, həm də ali təhsil pillələrində aparılan islahatlar və yeniliklər onun dünya standartları səviyyəsində qurulmasına
yönəldilmişdir. Çoxpilləli ali təhsil sisteminə keçilməsi, çoxballı qiymətləndirmə sisteminin
tətbiq olunması təhsil sahəsində aparılan islahatların tərkib hissəsidir. “Qiymətləndirmə təhsil
prosesi zamanı obyektiv, etibarlı vasitələrdən istifadə etməklə təhsilin keyfiyyət və nəticələrinin təhlil və ümumiləşdirilməsi ilə bağlı məlumatların toplanması prosesidir” (5, s.157).
Tələbələrin müvəffəqiyyətinin qiymətləndirilməsi pedaqoji prosesdə mühüm yer tutur.
Onların təlim müvəffəqiyyətlərinin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi təhsilin ayrılmaz
hissəsi, eyni zamanda rəsmi dövlət tələbidir. Qiymətləndirmə müxtəlif üsullardan istifadə
edərək tələbənin qazandığı və dərs prosesində nümayiş etdirdiyi bilik və uğurlar haqqında
faktlar toplusudur. Tələbələrin biliyi onların yerinə yetirdikləri ev tapşırıqlarına, keçilmiş
bölmənin (unit) yekun mənimsənilməsinə dair testlərə, tələbələrin dərs zamanı fərdi, cütlərlə
və qrup halında yerinə yetirdikləri tapşırıqlara əsasən qiymətləndirilir.
Qiymətləndirmə tələbənin təkcə dərs prosesində nümayiş etdirdiyi biliyin deyil, eyni
zamanda auditoriyadankənar, məsələn, sərbəst işlərin təqdimi zamanı da yerinə yetirilir (10
bala qədər). Elə buna görə də qiymətləndirmə güclü elmi əsaslara söykənməli, qərəzsiz, ədalətli olmalıdır. “...Qiymətləndirmənin elmi şərtləri tələbə biliyinin effektivliyini və səmərələliliyini təmin edir, tələbələrin optimal öyrənmə imkanlarını atırır. Qiymətləndirmə tələbələr
üçün şəffaf olmalıdır ki, onların indiki və gələcək imkanlarını məhdudlaşdırmasın, əksinə elmi potensiallarını inkişaf etdirməyə geniş üfüqlər açsın. Öyrənmənin sonrakı mərhələlərində
elmə olan həvəs və maraqlarını daha da artırsın” (2, s.139). Həqiqətən, tələbə biliyinin qiymətləndirilməsi olmadan dərs prosesində heç bir mənimsəmədən, öyrənmədən söhbət açmaq
mümkün deyildir. Tələbənin biliyinin qiymətləndirilməsi onun tədris olunan fənnə və fənn
müəlliminə münasibəti fonunda inkişaf edir. Biliyinin qiymətləndiriləcəyi hər bir tələbədə
dərsə hazırlıqlı gəlmək məsuliyyəti aşılayır. Tələbə biliyinin obyektiv qiymətləndirilməsi isə
aşağı qiymət alan tələbənin öz qiymətindən nəticə çıxararaq öz üzərində daha da səylə
çalışmasına, yüksək qiymət alan tələbənin isə öz qiymətini daim doğrultmasına gətirib çıxarır.
Deməli, qiymətləndirmənin tələbələrin gələcək fəaliyyətlərinə psixoloji cəhətdən müsbət və ya mənfi təsiri danılmazdır, daha dəqiq desək, tələbə biliyinin qiymətləndirilməsi zamanı qeyri-obyektivlik tələbədə dərs öyrənməyə demotivasiya yarada bilər. H.Zeynalovanın
“Qiymətləndirmənin şagird psixologiyasına müsbət və mənfi təsiri məsələləri” adlı məqaləsinə müraciət etsək, dediklərimizin doğru olduğu bir daha sübut edilmiş olar: “Qiymət şagirdi tərbiyə edir, onu fəallaşdırır. Qiymət verərkən müəllimin obyektivliyi, ədalətliliyi zəruridir. Müəllimin şagirdlərin işlərini ciddi tələbkarlıqla, lakin ədalətlə qiymətləndirməsi bu cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. Şagirdlərdə öz qüvvələrinə daim inam yaradılmalıdır” (6, s.367).
Müəllif adı çəkilən məqalədə şagird biliyinin qiymətləndirilməsinin və toxunulmuş problemin
206

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

3 / 2018

tələbələrin fəaliyyətinə birbaşa təsirini göstərmiş, hətta tələbələrin temperamentinin və xarakterinin xüsusiyyətlərini də bilməyin vacib olduğunu vurğulamışdır. Deməli, tələbə biliyinin
qiymətləndirilməsində əsas məqsəd tələbənin bilik almasını təkmilləşdirmək, onun bilik dairəsini genişləndirmək üçün müsbət əhval-ruhiyyəyə söykənmiş mühit yaratmaqdan ibarətdir.
Ə.Paşayev və F.Rüstəmov müəllifləri olduqları “Pedaqogika” kitabında haqlı olaraq
qeyd edirlər: “Qiymətin funksiyası şagirdin öyrənmə səviyyəsini üzə çıxarmır. O, həm də öyrənməni, müsbət motivasiyanı stimullaşdırmaq, şəxsiyyətə təsir etmək üçün müəllimin sərəncamında olan yeganə vasitədir. Məhz obyektiv qiymətləndirmənin təsiri altında şagirdlər də
özü-özünə qiymət verir, onlarda nailyyətlərinə tənqidi münasibət yaranır” (3, s.274). Buradan
belə nəticə çıxara bilərik ki, tək orta məktəblərdə deyil, eyni zamanda ali məktəblərdə də
təhsil alan tələbələrin yüksək səviyyəli kadr kimi yetişdirilməsi prosesinin əsas məqamlarından biri də təhsil aldıqları müddətdə onların biliyinin düzgün qiymətləndirilməsidir. Haqqında
bəhs etdiyimiz mövzuya həsr olunmuş və 2011-ci ilin 24-25 noyabr tarixlərində Azərbaycan
Dillər Universitetində keçirilmiş “Universitetlərarası dialoq: auditoriyanın idarə olunması,
qiymətləndirmə, şəffaflıq” Respublika elmi-praktiki konfransı ən yaxşı misaldır. Məsələyə
müxtəlif mövqelərdən yanaşan müəlliflərin son və yekun qərarları tələbə biliyinin qiymətləndirilməsində maksimum dərəcədə obyektivliyin və şəffaflığın qorunmasıdır.
Mərkəzləşdirilmiş Sovet təhsil sistemində tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi
standart beşballıq sistem üzrə aparılırdı. O cümlədən Azərbaycanda da uzun illər qiymətləndirmədə bu sistem tətbiq edilmişdir.
R.Babayevanın qeyd etdiyi kimi: “... müəllim tələbələrin biliyini yalnız öz təcrübə və
intuisiyasına əsaslanaraq qiymətləndirirdi. Bu isə bütün pedaqoji tələb və göstərişlərin
ümumiləşdirilməsinə və təhsilin standatrlaşmasına gətirib çıxarırdı. Qiymətləndirmə və onun
texnologiyası haqqında mübahisələr bu günə kimi davam edir” (1, s.155). Doğrudan da,
tələbələrin biliyinin beşballıq sistem üzrə qiymətləndirilməsi onların gələcək fəaliyyətini çox
zəif stimullaşdırırdı.
1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra onun dünya
təhsil sisteminə inteqrasiya prosesi başlandı və bu, təhsil sistemimizə yeni, daha mütərəqqi
elementlərin gətirilməsi zəruriliyini yaratdı. Təhsildə belə yeniliklərdən biri də beşballıq
sistemlə yanaşı, qiymətləndirmənin 100-ballıq sisteminin tətbiq olunmağa başlanması oldu.
Bu tələbə biliyinin qiymətləndirilməsinin yeni mexanizmidir.
Azərbaycanda qiymətləndirmənin bu sistemini tətbiq edən ilk ali məktəb Xəzər
Universitetidir. Xəzər Universitetindən sonra bir sıra özəl ali məktəblər də qiymətləndirmənin
bu sistemini bütövlükdə və ya qismən tətbiq etməyə başladılar. Dövlət ali məktəblərində
1999-2000-ci tədris ilindən etibarən tələbələrin biliyinin 100-ballıq sistem üzrə qiymətləndirilməsi istiqamətində müəyyən işlər görülməyə başlandı. 1999-cu ilin 10 avqustundan uyğun
əsasnamə təsdiq edildikdən sonra bir neçə dövlət ali məktəbində bu sistemin tətbiq olunmasına başlandı. Təhsil Nazirliyi daim bu sistemin təkmilləşdirilməsi və ali məktəblərdə onun
daha geniş müstəvidə tətbiq olunması istiqamətində işlər görür. Məhz bu məqsədlə Təhsil Nazirliyinin 15 may 2003-cü il tarixli, 420 saylı əmri ilə tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsinin 100-ballıq sistemi haqqında əsasnamə xeyli dəyişikliklərlə yeni redaksiyada təsdiq edildi.
Bundan sonra 100-ballıq qiymətləndirmənin tətbiq dairəsi xeyli genişləndi. Bu gün bir sıra
dövlət ali məktəbləri bütövlükdə qiymətləndirmənin bu sisteminə keçmişlər.
Təhsil Nazirliyinin uyğun əsasnaməsində göstərilir ki, tələbənin semestr (tədris ili) ərzində fənn üzrə toplaya biləcəyi balın maksimum miqdarı 100-ə bərabərdir. Bu balların yarısı
semestr (tədris ili) ərzindəki fəaliyyətə, digər yarısı isə imtahanın nəticələrinə görə toplanır.
Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. Əks təqdirdə onun imtahan göstəriciləri semestr ərzindəki fəaliyyəti nəticəsində topladığı bala əlavə olunmur.
Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası 2005-ci ildən Boloniya prosesinə qoşulmuşdur.
Bu proses tələbələrin mənimsəmə səviyyəsinin yüksəldilməsini, biliyin qiymətləndirilməsi
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sisteminin daha da təkmilləşdirilməsini bir tələb kimi qarşıya qoyur. Bu istiqamətdə aparılan
islahat işlərinin tərkib hissəsi kimi Azərbaycanın bir çox ali təhsil müəssisələrində, o cümlədən Azərbaycan Dillər Universitetində tələbə biliyinin qiymətləndirilməsi kredit sisteminə
əsasən həyata keçirilir. Tələbə biliyinin çoxballı sistemə əsasən qiymətləndirilməsinin bir üstün cəhəti də vardır: tələbələrin semestr ərzində öz qiymətləri ilə dərsləri mənimsəmələrinə
nəzarət edə bilmək imkanı olur. Gündəlik qiymətlərindən xəbərdar olan tələbələr öz ballarını
hesablamaqla keçilən dərsi nə dərəcədə mənimsədiklərinə nəzarət edə bilirlər.
Hal-hazırda, Azərbaycan müstəqil və inkişaf etməkdə olan bir ölkə kimi dünya birliyi
ölkələri ilə ictimai həyatın bütün sahələrində səmərəli əməkdaşlıq edir. Təhsilin dünya standartları səviyyəsində qurulması, Avropa təhsil məkanına inteqrasiyası onun inkişafında yeni
addımlardır. Belə addımlardan biri də qiymətləndirmə meyarlarının dəyişməsidir.
Tələbə biliyinin qiymətləndirilməsi aşağıdakı tələblərə uyğun olmalıdır:
1.Verilən qiymət obyektiv olmalıdır;
2.Verilən qiymət tələbə biliyinin inkişaf edən, yaxud geriləyən cəhətlərini səciyyələndirməlidir;
3.Qiymətdən cəza vasitəsi kimi istifadə olunmamalıdır.Tələbənin davranışındakı nöqsan onun biliyinin qiymətləndirilməsinə təsir etməməlidir;
4.Qiymətləndirmə tələbələrdə motivasiya yaratmalı, məsuliyyət hissini artırmalıdır;
5.Qiymətləndirmə zamanı tələbələrin təkcə ev tapşırıqları deyil, həmçinin dərs boyu
fəaliyyətləri də nəzərə alınmalıdır.
Yekun olaraq qeyd etmək olar ki, tələbə biliyinin qiymətləndirilməsində 100-ballıq
sistemə keçid müsbət hal kimi qiymətləndirilir. Təhsildə qiymətləndirmə meyarlarının obyektivliyi və şəffaflığı əsas amildir. 100-ballıq sistemə keçidlə biz buna nail olmağa çalışırıq. Bununla yanaşı, müəllimlərin də üzərinə düşən məsuliyyət ondan ibarətdir ki, onlar tələbələrin
dərsə hazırlığına, yerinə yetirdikləri işin obyektiv və real qiymətləndirilməsinə diqqətlə yanaşmalıdırlar.
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Р.Х.Мамедзаде
Критерии оценивания знаний учащихся
Резюме
Статья основывается на критериях объективности и принципиальности во время оценки
знаний учащихся.
В данной работе подчеркивается, что в советской системе образования оценка знаний
учащихся проводилась учителями лишь на основе интуиции и личного опыта, в то время как
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использование пятибалльной системы приводит к стандартизации и создает вопросы
ограничения оценивания.
В статье описан период после принятия нашей независимости в 1991 году, когда узкие
рамки использования пятибалльной системы оценки знаний осложняли интеграцию в мировую
систему образования. Здесь также нашли свое отражение положительные аспекты внедрения
метода 100-балльной оценки знаний используемого в образовательной системе многих развитых стран и применение этих стандартов в системе образования Азербайджана. В этой работе
применение 100-бальной системы оценки знаний учащихся оценивается как положительное
явление.
R.Kh.Mammadzada
Criterias for Assesment of Students’ Knowledge
Summary
The article focuses on objectivity and criterias while assessing students’ knowledge. It was
emphasized in the given work that the evaluation of students’ knowledge in a centralized Soviet
education system was carried out according to the standard a five-points-system and was based on the
teacher’s experience and intuition which led to the standardization and created some problems
assessing students’ knowledge.
In the article, the process of integration into the world educational system and the impact of this
process on our educational system after the restoration of our independence in 1991 were investigated.
It also reflects the aspects of the application of these standards in the education system of
Azerbaijan.
The introduction of the 100-point system in the assessment of students’ knowledge which is
used in educational system of many developed countries was also welcomed as a positive issue.
Rəyçi: filol. f.d. G.Müslümova
Redaksiyaya daxil olub: 31.03.2018
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ŞƏXSİYYƏTİN İNKİŞAFINA ƏTRAF MÜHİTİN TƏSİRİ
Açar sözlər: insan, şəxsiyyət, nəzəriyyə, inkişaf, ətraf mühit
Ключевые слова: человек, личность, теория, развитие, окружающая среда
Key words: human, personality, theory, development, environment

İnsan bioloji, fizioloji, həm də sosial varlıqdır. Bu baxımdan insan varlığını bioloji
orqanizm, fərd və şəxsiyyət kimi xarakterizə etmək düzgün olardı. Əlbəttə, bu anlayışlar
birmənalı olaraq daim qarşılıqlı əlaqədədirlər.
Fərd dedikdə biz özünəməxsus psixoloji xüsusiyyətləri olan, heç kəsə bənzəməyən təbii
varlığı nəzərdə tuturuq. Yəni, hər bir insan yaşından, dinindən, cinsindən, statusundan asılı
olmayaraq fərddir.
Şəxsiyyət isə öz növbəsində, ictimai münasibətlərin mərkəzində olan subyektdir.
Şəxsiyyət ictimai proseslərə daxil ola bilir və öz həyat şəraitini dəyişməyə qadirdir. Şəxsiyyət
yalnız şüur və mənlik şüurunun yaranması ilə bir yerdə formalaşır.
İnsan, ömrü boyu mütləq yaşla xarakterizə olunur və doğulduğu gündən etibarən onun
həyatının hesabı aparılır. Bu hesab xronoloji və ya təqvim hesabı adlanır. İnsanın inkişafı
təbiət və cəmiyyət hadisələri ilə bağlıdır və hərəkətlə, tərəqqi ilə, yaradıcılıqla səciyyələnir.
Bu, eyni zamanda mühit və tərbiyə ilə də şərtlənir.
Əlbəttə, insan şəxsiyyət kimi doğulmur. İnsanın fərdi inkişafı, onun şəxsiyyət kimi
formalaşması son mərhələdə ictimai həyat şəraitindən, ictimai münasibətlər sistemindən və
istehsal münasibətlərdən asılı olur. İnsan ictimai münasibətlərin məcmusudur. İctimai mühit
deyərkən insanın həyat fəaliyyətini, inkişafını əhatə edən xarici şərait nəzərdə tutulur. İctimai
mühit daim dəyişir və yenilənir.
İnsan uzun illər boyu öz daimi fəaliyyəti nəticəsində mövcud ictimai mühiti dəyişir və
öz istəklərinə uyğun qurur. Digər tərəfdən isə o, həm də bu prosesdə yaxından fəaliyyət göstərməklə öz təbiətini dəyişdirir. Məsələn, müəyyən tərbiyə sayəsində uşaqda yeni qabiliyyət
və keyfiyyətlər yetişir, onun xarakterinin əsas cəhətləri yaranır və formalaşır. Uşaq təlim və
tərbiyə vasitəsilə ictimai həyata hazırlanır, geniş dünyagörüşünə sahib olur.
Şəxsiyyətin inkişafının ilkin təbii şərtləri dedikdə, hər şeydən əvvəl, ətraf mühitin
ümumi amillərini nəzərə almaq lazımdır. Çünki, insan inkişafına ətraf mühitin təsiri danılmazdır. İnsanın hansı iqlim şəraitində, harada yaşamasından asılı olaraq onun həyat tərzində,
mənzil şəraitində özünəməxsus cəhətlər əmələ gəlir. Yəni, dağlıq yerdə anadan olan insan
dəniz sahilində və ya aranda dünyaya göz açmış insandan tamamilə fərqlənir. Bu amillər
şəxsiyyətin formalaşması üçün təbii ki, əsas əhəmiyyətə malik deyildir. Lakin onların nəzərə
alınması şəxsiyyətin formalaşması prosesinin daha ətraflı nəzərə alınmasına kömək göstərir.
İnsanın bir bioloji varlıq kimi formalaşmasında ətraf mühit mühüm rol oynayır. Ətraf
mühit insanın əsas bioloji, sosial və iqtisadi tələblərini həyata keçirmək üçün şərait yaradır.
Ən qədim zamanlarda təbii mühit insana qeyri-əlverişli amillərdən qorunmaq üçün sığınacaq
vermişdir. Qədim dövrlərdə məhz ətraf mühit insanı qida və dərman maddələri, geyim və
alətlər üçün xammalla təmin etmişdir.
Şəxsiyyətin inkişafının ilkin təbii şərtləri kimi onun orqanizminin xüsusiyyətləri, əsasən
mərkəzi sinir sisteminin xüsusiyyətləri daha mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məsələn diqqət
yetirsək, bəzən, qıçın, qolun və ya əllərin şikəst olması insanda özü haqqında təsəvvürün
formalaşmasına başqa bioloji amillərdən daha çox təsir göstərir.
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Şəxsiyyətin inkişafında sosial amillər də müəyyənedici rol oynayır. Sosial amillər müxtəlifdir və onlar qarşılıqlı əlaqədə şəxsiyyətin inkişafını şərtləndirirlər. Sosial amillər içərisində insanın yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi konkret-tarixi şərait, yəni məhsuldar qüvvələrin
və müvafiq istehsal münasibətlərinin inkişaf səviyyəsi birinci yerdə dayanır. Konkret-tarixi
şərait öz əksini şəxsiyyətin maddi, siyasi və sosial həyat şəraitində, o cümlədən əmək şəraitində tapır.
Uşaq doğulduğu gündən valideynlərin statusu və ya vəziyyətindən, iqtisadi, siyasi və
hüquqi mövqeyindən, peşəsindən, təhsilindən və s.- dən asılı olaraq müəyyən ictimai mühitdə
formalaşır. Ailənin maddi və mədəni həyat səviyyəsində əmələ gələn kəskin dəyişikliklər
şəxsiyyətin formalaşması şəraitinə bilavasitə təsir göstərir. Ailənin statusu bu və ya digər
dərəcədə davamlı olduqda isə şəxsiyyətin ayrı-ayrı keyfiyyətlərinin möhkəmlənməsi üçün
əlverişli şərait yaranır.
A.Qasımovanın qeyd etdiyi kimi: “Dünyaya gələn hər bir insan və ya fərd, tədricən
insan mədəniyyətini mənimsəməyə başlayır, öz xüsusiyyətlərini qazanır, cəmiyyətə daxil olur,
başqa insanlar arasında özünü təsdiq edir və şəxsiyyətə çevrilir” (4, 47).
Psixologiya tarixinə nəzər yetirsək şəxsiyyətin inkişafında ilkin təbii şərtlərin və sosial
şəraitin rolunu təyin edən iki nəzəriyyənin mövcud olduğunu görərik. Şəxsiyyətin inkişafında
endogen və ekzogen nəzəriyyələri bir-birinin əksini təşkil edir.
“Psixologiya” dərsliyində bu nəzəriyyələrin belə tərifi verilmişdir: “Endogen (yunanca
endon – daxili, genus – mənşə deməkdir) nəzəriyyələr şəxsiyyətin inkişafını bioloji amillərlə
əlaqələndirərək irsiyyətin roluna xüsusi əhəmiyyət verir. Ekzogen (yunanca exo – xarici
deməkdir) nəzəriyyələrdə isə insan bir növ tabula ras-ya (ağ löhvəyə) bənzədilir, şəxsiyyətin
formalaşması ancaq sosial amillərin: mühit və tərbiyənin təsirilə izah olunur” (1, 134).
Qeyd etmək lazımdır ki, adətən endogen nəzəriyyələr şəxsiyyətin inkişafı prosesini
biolojiləşdirir və sosial amillərin rolunu inkar edir. Ekzogen nəzəriyyələr isə, əksinə, bioloji
amillərin rolunu mexaniki şəkildə şərh edir. Sosiogenetik nəzəriyyələr mühitin insana təsirini
mütləqləşdirir, həm də mühiti dəyişməz mühit kimi nəzərdən keçirir.
Müasir dövrdə xarici ölkələrin müasir psixologiyasında insan şəxsiyyətində iki amilin –
bioloji və sosial amillərin təsirilə formalaşan iki başlıca yarımstrukturu ayırd edən nəzəriyyələr mövcuddur. Psixoloqlar belə bir fikrə əsaslanırlar ki, insanın şəxsiyyəti «endopsixi» və
«ekzopsixi» cəhətlərə bölünür.
Bu baxımdan, şəxsiyyətin «endopsxika» cəhətinə qavrama qabiliyyəti, təfəkkür və
təxəyyülün xüsusiyyətləri, iradi səy, impulsivlik və insanın digər əlamətləri aid edilir. Ekzopsixika dedikdə isə şəxsiyyətin münasibətlər sistemi və təcrübəsi, yəni maraqları, meylləri,
idealları, üstünlük təşkil edən hissləri nəzərdə tutulur. Sosial amillə müəyyən edilən «ekzopsixikanın» əksinə olaraq, təbii əsasa malik olan «endopsixika» bioloji cəhətlə şərtlənir.
Bu baxımdan əsasən şəxsiyyətin formalaşmasında bioloji və sosial amillərin nəzərə
alınıb-alınmaması deyil, onların qarşılıqlı münasibətinin necə başa düşülməsi vacib amillərdən sayılır. İki amil nəzəriyyəsi şəxsiyyətin formalaşmasında sosial və bioloji başlanğıcın yəni, mühitin və biolji başlanğıcın təşkilini bir-birinə qarşı qoyur.
Nəticə etibarilə, insanın bir şəxsiyyət kimi formalaşması prosesinə təsir edən amillər
haqqında müxtəlif fikirlər meydana gəlmişdi. Əsrlər, min illər boyu bu amillər içərisində üstünlük irsiyyətə verilmiş və belə bir fikir irəli sürülmüşdür ki, valideynlərdə müsbət və mənfi
nə varsa övladlara keçir. İrsiyyət nəzəriyyəsinin hakim olduğu dövrlərdə zəka sahibləri həmin
nəzəriyyəni qəbul etməklə yanaşı, tərbiyəyə böyük əhəmiyyət verirdilər. Elmin, təhsilin, tərbiyənin böyük gücünə inanan və onu təbliğ edən Nizami Gəncəvi bəzən irsiyyətin mütləq təsirini inkişafın əsas amili kimi götürürdü.
İnsanın cəmiyyətdə düzgün tərbiyə edilməsində bir sıra amillər mühüm rol oynayır. İnsan ayrı-ayrı yaş dövrlərində fiziki, psixi və mənəvi cəhətdən müxtəlif xüsusiyyətlərə malik
olur, onun xarakterində müəyyən yeniliklər, dəyişikliklər yaranır. Buna görə də cəmiyyəti211
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mizin üzvü olan insan bilməlidir ki, hansı şəraitdə və hansı amillərin təsiri altında inkişaf edir,
onun inkişafında irsiyyətin, mühit və tərbiyənin rolu nədən ibarətdir.
Cəmiyyət bir yerdə dayanmır, daim inkişaf edir, tərbiyənin insan şəxsiyyətinin formalaşmasındakı rolu böyükdür. XIX əsrin utopik sosialistləri Sen Simon, Şarl Furye, Robert
Ouen tərbiyənin qüvvəsinə həddindən artıq inanır, cəmiyyəti tərbiyənin gücü ilə dəyişdirməyə
ümid edirdilər. Onlar insanı mühitin passiv, aciz məhsulu kimi qiymətləndirirdilər.
XIX əsrdə yaşamış rus demokratları Çernışevski, Belinski, Dobrolyubov, Pisarev insan şəxsiyyətinin formalaşmasında tərbiyənin böyük rol oynadığını qeyd edirdilər. Onların fikrincə, yalnız şəxsiyyətin deyil, dövlətin, cəmiyyətin, ölkənin də taleyi gənc nəslin düzgün tərbiyəsindən
asılıdır. Belinski yazırdı ki, həm həyat, həm ölüm, həm xilas olmaq, həm də məhv olmaq tərbiyədən asılıdır.Tərbiyə insan yaratmır, doğulmuş varlığın yaxşı və ya pis olmasına kömək edir.
İnsanın inkişafına, şəxsiyyətin formalaşmasına, ictimai mühitin təsirinə dair elmə məlum
40-dan çox “homo ferus” mövcuddur. Dobrolyubov yazırdı ki, insanlarla ünsiyyətdə olmayan,
meşədə heyvanlar arasında böyüyən adamlar vəhşiləşir, onların anlayışları inkişaf etmir.
Müasir alimlər şəxsiyyət kimi formalaşma prosesinə məhz insan mühitində yaşamanın
zəruri olmasını daim vurğulayırlar. Hind, Çin, Benqal uşaqları arasında psixoloqlar tərəfindən
belə bir eksperiment aparılmışdır: yeni anadan olmuş körpələri valideynlərindən almış, onları
bağlı kameralarda saxlamış, uşaqları ünsiyyət, insani münasibətlər dünyasından məhrum
etmişlər. Yeddi yaşında uşaqlar yalnız heyvani səslər çıxarmışlar. Elmə məlum olan bu cür
faktları araşdıran bir sıra nəzəriyyəçilər belə nəticəyə gəlir ki, insana mənəvi keyfiyyətlər
irsən verilmir, bunlar tərbiyənin və ictimai mühitin nəticəsidir.
Elmi-texniki tərəqqinin inkişafı nəticəsində son zamanlar şəxşiyyətin inkişafına təsir
göstərən ətraf mühitin çirklənməsi və pozulması müşahidə olunur. Bu isə öz növbəsində insan
sağlamlığına və müvafiq olaraq davamlı insan inkişafına mənfi təsir göstərir. Bu, həm çiçəklənmiş mühitin bilavasitə sağlamlığa təsiri nəticəsində, həm də torpaqların korlanması və iqlim dəyişmələrinin fəsadları kimi kənd təsərrüfatının istehsal potensialının azalması
nəticəsində baş verir.
Bu proseslərin qarşısını almaq və təbiət proseslərini idarə etmək üçün şəxşiyyətin
inkişafına təsir göstərən ətraf mühitin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi olduqca vacibdir.
Azərbaycan Respublikası bu siyasəti müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək üçün ətraf mühitin
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə yönəldilmiş beynəlxalq sazişlər, həmçinin konvensiyalara
qoşulmuşdur. Bu konvensiyaların və beynəlxalq sazişlərin yerinə yetirilməsi bilavasitə
şəxşiyyətin inkişafına xidmət edən amillərdəndir.
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Г.Э.Назарова
Влияние окружающей среды на развитие личности
Резюме
В статье говорится о влиянии окружающей среды на развитие личности. Автор статьи
отмечает, что окружающий мир приобретает особую значимость в формировании личности. В
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статье выявляются специфические особенности развития самосознания, самореализации,
творческой активности, социальной зрелости личности.
G.E.Nazarova
The influence of the environment on personal development
Summary
The article deals with the influence of the environment on personal development. The author of
the article notes that the surrounding world acquires special significance in the formation of
personality. The article reveals specific features of the development of self-awareness, self-realization,
creative activity, social maturity of the individual.
Rəyçi: dos. H.M.Əliyev
Redaksiyaya daxil olub: 16.03.2018
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Azərbaycan Respublikası Daxili Qoşunları Ali Hərbi Məktəbi
GƏLƏCƏK FİZİKİ TƏRBİYƏ VƏ ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ
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Ali Hərbi Məktəbdə “050107 - Fiziki hazırlıq və çağırışaqədərki hazırlıq” müəllimliyi
ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan kursantların tərbiyə səviyyəsinin təkmilləşməsi
tədris prosesinin təməlini təşkil edir. Bu çoxşaxəli və strateji bir məsələdir.
Professor-müəllim heyyətinin bu mühüm prosesdə rolu əvəzolunmazdır. Ali Hərbi
Məktəbin müəllimi qeyd olunan ixtisasın tarixini, fəlsəfəsini, mahiyyətini, məzmununu və
müasir zamanda onun məqsədi və vəzifələrini mükəmməl bilməli və bunları kursantlara yüksək məharətlə çatdırmalıdır. Müəllim tədris etdiyi fənni sevib onu kursantlara sevdirməlidir.
Bu prosesdə o, bir örnək olaraq kursantlarda ixtisaslarına, metodik üsullardan istifadə edərək,
yüksək səviyyədə maraq yaratmalıdır.
Bu ixtisas iki hissədən ibarətdir. Birincisi - fiziki tərbiyə - insanların sağlamlıqlarının
inkişafını təmin edən əvəzolunmaz və çox önəmli vasitə sayılır, ikincisi - çağırışaqədərki
hazırlıq isə vətən torpağının müdafiəsi ilə bağlıdır. Hər iki istiqamət mütəxəssislərdən yüksək
intizam tələb edir (cədvəl 1)
Kursantların Ali Hərbi Məktəbdəki tədris prosesində tərbiyəvi məsələlərin həlli çoxsaylı
spesifik metodların köməyi ilə həyata keçirilir.
Cədvəl 1
Təhsil prosesinin əsasları

ehtiyac

niyyət

fəaliyyət

nəticə

Hər tərbiyə metodunda kursantların müəyyən istiqamətdə düşüncə və davranışını yenidənqurulmasını təmin edən, onun üçün bir neçə xarakterik fəndlər daxildir. Bu və ya digər tərbiyə metodunun seçilməsini tərbiyəvi prosesin məntiqi, tədris prosesini həyata keçirən müəllimlərin hazırlıq səviyyəsindən, təlimin formalarının xüsusiyyətləri ilə konkret pedaqoji vəziyyətlərin spesifikasiyasından irəli gəlir. Kursantların tədris prosesində tərbiyə məsələsinin
həllinin əsas metodlarına aşağıdakılar aiddir.
1. inandırma;
2. nümunə;
3. tapşırıq;
4. həvəsləndirmə;
5. məcburetmə;
6. yarışma.
7. qiymətləndirmə -(mükafatlandırma və cəzalandırma)
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1.İnandırma metodu - kursantların tərbiyəsində aparıcı yer tutur. Onun mahiyyəti tərbiyə olunanların düşüncəsinə, hissinə və iradəsinə məqsədyönlü və arqumentləşdirilmiş təsirindən ibarətdir.
Bu metodun ən başlıca mövqeyi onunla təyin edilir ki, o, kursantlarda möhkəm mənəviyyat, əxlaq, inam, xidməti fəaliyyət və ictimai işin yüksək motivlərini formalaşdırmağa imkan verir, mürəkkəb vəziyyətlərdə şəxsi heyətin səfərbər olunmasına, döyüş təlimində, intizamında, müxtəlif tapşırıqların yerinə yetirilməsində dayanıqlılıq göstəricilərinə nail olmağa
kömək edir, ictimai fikirə təsir etməyə, hərbi kollektivi birləşdirməyə imkan verir, şəxsi heyəti
özünütərbiyəyə, şəxsi keyfiyyətlərinin və vərdişlərinin ağıllı təkmilləşməsinə təhrik edə bilər.
2. Nümunə metodu - bir adamın əməlinin digərlərinin düşüncə və əxlaqına təsiri ilə
xarakterizə olunur. Öz mahiyyətinə görə o insanı təqlid etməyə təbii meylinin reallaşdırılmasını əks etdirir. Bu metodun məqsədi - müsbət nümunəni təqlid etməyə, təqlid ediləsi nümunənin seçilməsidə kömək göstərməyə stimullaşdırmaqdır.
Nümunə metodu müxtəlif istiqamətlərdə reallaşır. Hərbi qulluqçuların yaxın ətrafı özü
ən böyük əhəmiyyətə malik nümunədir. Fiziki hazırlıq və idman rəisinin, bölmə komandirlərinin (məşqçinin) şəxsiyyəti, onun mənəvi və işçi keyfiyyətləri, bilik və təcrübəsi, öz vəzifə
borcuna vicdanlı münasibəti, hərbi-peşəkar hazırlığın yüksək səviyyəsi – təlim prosesində
tərbiyəvi məsələlərin müvəffəqiyyətlə həllinin ən vacib şərtlərindən biridir.
3. Tapşırıq metodu - onun mahiyyəti səmərəli əməl və hərəkətlərini düşünərək və
dəfələrlə təkrarlanmasından ibarətdir. Bu metodun əsas məqsədi - sivil və yüksək mənəvi
davranış vərdişlərinin formalaşması və möhkəmlənməsi, müvafiq psixi funksiyaların zəruri
gərginlik tələb olunan şəraitdə müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərmək bacarığını tərbiyə edir.
4. Həvəsləndirmə metodu - kursantların qarşısında qoyulan ictimai əhəmiyyətli məsələlərin həllində müsbət cəhətlərinin və müvəffəqiyyətlərinin mənəvi və maddi stimulyasiya
edilməsinə əsaslanır. Bu metoddan düzgün istifadə edilmə kursantlara onların xarakterində və
davranışında yaxşı nə varsa möhkəmlənməsinə, öz çatışmazlığı ilə inadla mübarizə aparmağa,
onları aradan qaldırmağa köməkdir.
5. Məcburetmə metodu - kursantlara təsir edən ölçülərin tətbiqi ilə elə şərait yaranır ki,
bu zaman onlar irəli sürülən tələblərə uyğun davranmaq məcburiyyətində olurlar. Bu müvafiq
əmirlərin, göstərişlərin verilməsi, kursantların pis əməlləri haqqında kollektiv və ictimaiyyətə
çatdırılma, təltif olunmuş müxtəlif adlardan məhrum edilmək, inzibati ölçü tətbiq etmək və
başqa yollarla həyata keçirilir.
Kursantlarda siyasi, mənəvi və psixi keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsinə kollektivin təsiri
əsasən peşəkar - hərbi fəaliyyətin gedişində formalaşan ictimai fikir yolu ilə həyata keçirilə
bilər. Kollektivin tərbiyəvi funksiyaların yerinə yetirilməsi, tərbiyəvi məsələləri həll etmək
üçün aşağıdakılar tövsiyə olunur:
1. əksər kursantların tədris prosesinə müsbət münasibəti;
2. hər bir üzvünə kollektivin daimi tələbkarlığı;
3. çatışmazlığın aradan qaldırılmasına yönəlmiş tənqid və özünətənqidin geniş vüsət
alması;
4. kollektivin kursanta ayrılıqda təsir etmək üçün kömək edən vəziyyətin yaranmasının
zəruriliyi
6. Yarışma metodu - dərslərin tərbiyəvi potensialının aktivləşməsinin ən güclü
üsullarından biridir. Ondan bacarıqla istifadə edilməsi, kursantların təkmilləşmə prosesinə
əhəmiyyətli dərəcədə səmərəli yerləşdirməklə, eyni zamanda şəxsi heyətə tərbiyəvi təsirinin
artırılmasının özünəməxsus katalizatoru kimi də çıxış edir.
7. Tərbiyə edilən keyfiyyətlərin obyektiv qiymətləndirilməsi metodu - tədris prosesində kursantların məqsədyönlü tərbiyəsində xüsusi yer tutur. Belə qiymətləndirmə tərbiyə
prosesinin, müvəffəqiyyətlərinin meyarı olmaqla, eyni zamanda bütün kursantlara nəticə
çıxarmağa imkan verir ki, onlar öz əməklərinin bəhrəsini müvafiq keyfiyyət və vədişlərin
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yaxşılaşmasında görsünlər. Kursantın bu və ya digər müvəffəqiyyətlərinin vaxtında qiymətləndirilməsi onların sonralar tədris prosesində fəallığının artırılmasına səbəb olur. Bu
metod öz növbəsində mükafatlandırma ve cəzalandırmadan ibarətdir.
Bütün bunlarla bərabər, Ali Hərbi Məktəbin kursantlarının tərbiyələndirmə prosesinin
səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə mülki Ali təhsil müəssisələrində istifadə olunan ənənəvi
metodlarından istifadə etmək zəruridir. Belə ki, müntəzəm olaraq kursantların valideynləri ilə
sıx əlaqə yaratmaq, onlarla birgə görüşlər, tədbirlər keçirmək və kursantların tərbiyə
səviyyələri ilə bağlı onları məlumatlandırmaq lazımdır.
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Г.Г.Курбанов
Некоторые вопросы подготовки будущих учителей физического воспитания
и допризывной подготовки
Резюме
В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой будущих учителей физического воспитания и допризывной подготовки. Автор анализирует характеристику методов
воспитания военнослужащих непосредственно в процессе физической подготовки.
К основным методам решения воспитательных задач в процессе физической подготовки
относятся: убеждение, пример, упражнение, поощрение, принуждение. В заключении даются
методические рекомендации в целях совершенствования воспитательной работы будущих учителей физического воспитания и допризывной подготовки.
H.H.Gurbanov
Some issues of preparation future teachers of physical education
and pre-conscription training
Summary
In the article the issues connected with preparation of the future teachers of physical education
and pre-conscription training are analyzed. The author analyzes the characteristics of methods of
education servicemen directly in the process of physical training.
To the basic methods of solving educational problems in the process of physical education are:
conviction, example, exercies, encouragement, compulsion. In conclusion, methodological
recommendation are given in order to improve the upbringing work of future teachers of physical
education and pre-conscription training.
Rəyçi: ped.f.d., dos. N.Axundov
Redaksiyaya daxil olub: 23.04.2018
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XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ «NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ»
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Dil - ünsiyyət vasitəsidir. Nitq isə insanların bu ünsiyyət vasitəsindən fərqli istifadəsidir.
Nitq - insanın mədəniyyət səviyyəsinin, düşüncəsinin, zehni inkişaf səviyyəsinin ən
vacib göstəricilərindən biridir. Əksəriyyət elə düşünür ki, nitq - sadəcə olaraq, fikrin sözlərlə
ifadəsidir. Əslində isə, nitq – ünsiyyət, əlaqə yaratmağa, söhbətin məhsuldarlığını artırmağa,
həmsöhbətlərin diqqətini özündə cəmləşdirməyə imkan yaradan mürəkkəb bir vasitədir.
Nitq, özündə təkcə söhbətin məzmununu, müzakirə olunan mövzu barədə məlumatı
deyil, bizim özümüz haqqında məlumatı da daşıyır. Hələ antik dövrün böyük filosofu Sokrat
hesab edirdi ki, insanı daxildən görmək və onun haqqında fikir söyləmək üçün onun nitqini
eşitmək lazımdır. Sokratın susub dayanmış tələbəsinə söylədiyi məşhur “Danış ki, səni tanıya
bilim” kəlamı nitqin insan xarakterinin, dünyagörüşünün, inkişafının göstəricisi olduğunu
təsdiqləyən parlaq bir ifadədir.
Nitq mədəniyyəti – dil vasitələrinin elə seçimi və elə təşkilidir ki, ünsiyyətin müəyyən
situasiyasında, müasir dil normalarına və ünsiyyət etikasına riayət edildiyi zaman, qarşıya
qoyulmuş kommunikativ vəzifələrin effektiv həyata keçirilməsini təmin edir.
Hal-hazırda nitq mədəniyyəti, bütövlükdə təlim-tərbiyə prosesinin əsas şərtlərinin
birinə çevrilir.
Nitq fəaliyyətinin pedaqoji nəzəriyyəsində nitq mədəniyyəti şəxsiyyətin inkişaf vasitəsi
kimi, insanın mənəvi varlığının ən vacib göstəricilərindən biri kimi, onun düşüncə mədəniyyəti kimi nəzərdən keçirilir (1, s.166).
Müəllimin nitq mədəniyyəti tələbələr üçün təkcə dil normalarına riayət edilməsi deyil,
nitq davranış qaydalarının yerinə yetirilməsidir.
Nitq davranışı anlayışı «öz fikirlərini, bayağı sözlərdən istifadə etmədən, savadlı, aydın
və gözəl ifadə etmək bacarığıdır» (2, с. 248).
«Nitq» peşəsinin nümayəndələri hesab edilən müəllimlərin nitq davranışının və nitq
mədəniyyətinin qaydalarını bilməsi və onlara riayət etməsi çox vacibdir. Peşəkar müəllimin
ən vacib kommunikativ kompetensiyası – onun nitq davranış qaydalarını mənimsəmə bacarığıdır. Müəllimin nitq mədəniyyəti onun düşüncə, hiss mədəniyyəti, davranış mədəniyyəti ilə
sıx əlaqədar olub, onun şəxsiyyətinin əxlaqi simasının keyfiyyətini müəyyən edir, kommunikativ fəaliyyətinin səmərəliliyinə təsir göstərir. Əminliklə demək olar ki, yüksək səviyyədə
kommunikativ-nitq kompetensiyasına malik olan müəllimlərin öz peşə sahələrində müvəffəqiyyətli olmaları üçün daha böyük imkanları vardır.
Müəllimlərin nitq mədəniyyətinə yiyələnməsi və öz tələbələrinə də aşılaması vacibdir.
Müəllimlər nitqi ifadəliliyi, məntiqliyi, zənginliyi ilə fərqlənməlidir ki, tələbələr onların
danışığından, oxusundan, yazdıqlarından nümunə götürsünlər. Müəllimin yüksək səviyyədə
nitq mədəniyyətinə malik olması, tədris prosesinin optimallaşdırılmasına və təlim-tərbiyə prosesində əlverişli psixoloji mühitin yaradılmasına yönəldilmiş pedaqoji və kommunikativ məsələlərin həlli zamanı tələbələrlə ünsiyyət yaratmağa imkan verir.
Müasir müəllim mədəniyyət ötürücüsü olaraq, faktların, özünü hadisələrin şərh edilmə
qabiliyyətində göstərən, yüksək səviyyədə informasiya mədəniyyətinə də malik olmalıdır.
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Xarici dil müəllimlərinə gəlincə, onlar təkcə dilin öyrədilməsində məharətli olmamalıdır, eyni zamanda tədris etdiyi dildə danışan ölkənin mədəniyyəti ilə də tanış olmalı, həmin
ölkədə qəbul edilən davranış normalarını və nitq mədəniyyətini də mənimsəməlidirlər.
İllərdən bəri qeyd edilmişdir ki, dilin öyrədilməsi və öyrənilməsi ictimai proseslərdir,
dilin tədrisi isə – mədəniyyətin tədrisidir (3, s.211).
Xarici dilin öyrənilməsi sadəcə fonetik, leksik və qrammatik vərdişlərin mənimsənilməsi
və onlardan nitqdə müvafiq olaraq istifadə edilməsi prosesi deyil, daha çox digər bir mədəniyyətin tanınması və onunla qarşılıqlı əlaqənin yaradılmasından ibarət mürəkkəb bir prosesdir.
Xarici dil – mədəniyyəti simvolik olaraq təqdim edir və etnikarası qarşılıqlı əlaqənin
həyata keçirilməsi üçün əsas vasitədir.
“Mədəniyyət” sözünün müxtəlif mənaları var. Bu termin ilk dəfə olaraq, ingilis antropoloqu Edvard B.Taylor tərəfindən, 1871-ci ildə “Primitiv mədəniyyət” kitabında işlədilmişdir.
Onun sözləri ilə desək, mədəniyyət - cəmiyyət üzvü kimi insan tərəfindən əldə edilən bilik,
incəsənət, qanun, mənəvi keyfiyyətlər, adət və digər qabiliyyət və vərdişlər deməkdir.
Dil ikili xarakterə malikdir: həm ünsiyyət vasitəsidir, həm də mədəniyyət daşıyıcısıdır.
Dili mədəniyyətsiz, mədəni inkişafı isə dilsiz təsəvvür etmək olmaz. Dil - mədəniyyətin
aynasıdır, O, təkcə insanı əhatə edən real həyatı, onun həyatının real şəraitini deyil, eyni
zamanda, həyat tərzini, vərdişlərini, mənəvi dəyərlərini, dünyagörüşünü əks etdirir.
D.Braunun fikrincə, xarici dil öyrənən şəxs təkcə iki dili deyil, iki mədəniyyəti bir-biri
ilə əlaqələndirməli, dil ilə yanaşı, həmin dilin mədəniyyətini də öyrənməlidir. Braun dil və
mədəniyyət arasındakı əlaqəni aşağıdakı kimi təsvir edir: “Dil mədəniyyətin, mədəniyyət isə
dilin bir hissəsidir; hər ikisi bir-biri ilə elə bağlıdır ki, onları bir-birindən bu və ya digərinin
əhəmiyyətinə xələl gətirmədən ayırmaq mümkün deyil. Başqa sözlə, mədəniyyət və dil birbirindən ayrılmazdır” (4, s.165).
Xarici dil müəllimləri tələbələrin mədəni səviyyəsini artırmağa və onların ünsiyyət
qabiliyyətini yaxşılaşdırmağa səy göstərməlidirlər. Xarici dilin tədrisini xarici mədəniyyətin
tədrisi, xarici dil müəllimlərini isə xarici mədəniyyət müəllimləri adlandırırlar.
Tələbələrin mənəvi dəyərlərinin formalaşmasında xarici dilin çox mühüm rolu var.
Məhz xarici dilin tədrisi prosesində müasir gənclərin həyati nailiyyətlər əldə etməsinə və onun
oriyentasiya dəyərlərinin formalaşmasına imkan yaradan zehni inkişafı, geniş dünyagörüşü,
özünə inamı, ünsiyyətcilliyi, situasiyalara uyğunlaşması, özünüqiymətləndirməsi, şəxsi keyfiyyətləri formalaşır.
Xarici dillər arasında ingilis dili, hələ rəsmi olaraq qlobal dil kimi qəbul edilməsə də,
dünyada ünsiyyət üçün ən əsas mənbədir və yüz milyonlarla insan bu dildə ana dil və ya
ikinci dil kimi danışır. İngilis dili müxtəlif səbəblərdən dolayı, təhsil, ticarət, turizm, elm və
digər sahələrdə öyrənilir.
İngilis dilinin tədrisində əsas məqsəd - tələbələrdə öz fikirlərini həm yazılı, həm də şifahi formada düzgün, aydın, məntiqi, anlaşılan bir şəkildə ifadə edə bilmək bacarıq və vərdişləri
yaratmaqdır. Müəllimin nitqi tələbələr üçün bir nümunədir. Bu səbəbdən, müəllimin nitqi aşağıdakı yüksək tələblərə cavab verməlidir: məzmunluluq, dəqiqlik, məntiqilik; leksik, fonetik,
qrammatik düzgünlük; bədiilik, məna ifadəliyi; emosional dolğunluq, intonasiya zənginliyi,
səsin kifayət qədər ucalığı; düzgün tələffüz, nitq mədəniyyət qaydalarına riayət. Müəllim
qeyri-nitq ünsiyyət vasitələrindən də (jestlərdən, mimika, pantomimik hərəkətlərdən) bacarıqla istifadə etməlidir.
Müasir xarici dil müəllimlərinin işində tipik səhvlərə də rast gəlmək olar: müəllimlər dərsdə
özləri həddindən artıq danışır, tələbələrin fəal nitq təcrübəsini təmin etmir, müəllimin nitq fəallığı
tələbələrin nitq fəallığından daha yüksək olur. Müəllimdən, təkcə fəal tələbələrin deyil, bütün
tələbələrin nitq fəallığını təmin etmək tələb edilir. Lakin nitq fəallığı təkcə danışmaq deyil, eyni
zamanda, dinləməkdir, nitqi başa düşməkdir, dinləmə bacarığını formalaşdırmaqdır.
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İngilis dilinin beynəlxalq rolu və qloballaşması – ingilis dilinin tədrisində nitq mədəniyyətinin ünsiyyət prosesinin 4 nitq bacarığına (dinləmə, danışma, oxu, yazı) əlavə olaraq,
“beşinci nitq bacarığı” kimi öyrədilməsi üçün əsas səbəbdir. Ümumiyyətlə, “beşinci nitq
bacarığı” kimi mədəniyyət, tələbələrin qavrama, anlama və nəhayətdə, mədəniyyət nisbilik
nəzəriyyəsini qəbul etmək bacarığını qüvvətləndirir (5, s.56).
Müşahidə edilmişdir ki, ingilis dili fənni üzrə yaxşı nəticə əldə edən bir çox tələbələr bəzən bu dilin ana dil olduğu ölkənin nümayəndələri ilə yazışarkən və ya real həyat situasiyalarında danışarkən çətinlik çəkirlər. Bu da, ingilis dilini öyrənərkən onun mədəniyyəti ilə kifayət qədər tanış olmadıqları ilə izah oluna bilər. Buna görə də, müəllimlər ingilis dilinin xarici dil/ikinci dil kimi tədrisi prosesində dərsləri, mədəniyyətin rolunu nəzərə alaraq, təşkil etməlidirlər.
Müəllim öz nitqinin məzmunu, keyfiyyəti və onun nəticəsi üçün ictimai məsuliyyət
daşıyır. Bu baxımdan, müəllimin nitqi onun pedaqoji ustalığının mühüm elementi sayılır.
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С.Д.Гурбанова
Речевая культура преподавания иностранного языка
Резюме
В этой статье рассмотрены основы культуры речи, важность владения речевой культурой,
требования культурной речи, условия, которые обеспечивают образность речи и т.д. Кроме
того, говорить вежливо оценивается как основное качество образованного и культурного
человека. В этой статье также указывается на связь между культурой и языком и важность
изучения культуры при изучении иностранного языка.
S.D.Gurbanova
Culture of speech in teaching a foreign language
Summary
The aim of this article is to show the fundamentals of speech culture, the importance of
mastering speech culture, cultural speech requirements, and others that provide expressiveness of
speech. Speaking courteously is estimated as the main quality of educated and cultural person. The
relationship between culture and language and the necessity of teaching culture in Foreign Language
Classroom are also given in this article.
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Azərbaycan Respublikasının müstəqil, zəngin iqtisadi potensiala malik bir dövlət kimi
dünyaya inteqrasiyası, beynəlxalq münasibətlərin genişlənib möhkəmlənməsi, informasiya
axını xarici dillərə və onların tədrisinə olan tələbəbatı zərurətə çevrilmişdir. Bu isə, müxtəlif
məqsədli metodiki işlərin təşkilini və islahatların aparılmasının tələb edir. Ali məktəblərdə xarici dillərin tədrisinə dair bir sıra elmi əsərlər yazılmış və tədrisin məqsəd və vəzifələri aydın
göstərilmişdir. Ümumilikdə götürdükdə, xarici dillərin tədrisinə dair aparılan araşdırmalar,
yazılan tədqiqat işləri xarici dillər üzrə mütəxəssis hazırlığında xüsusi rol oynamışdır. İnamla
demək olar ki, son illərdə istər xaricdə, istərsə də Azərbaycanda bu sahədə xeyli irəliləyiş əldə
olunmuşdur.
Xarici dillər üzrə geniş miqyaslı vəzifələri yerinə yetirən, elmin müxtəlif sahələri üzrə
çalışan alimlərimiz və metodistlərimiz ali məktəblər üçün dərsliklər, monoqrafiyalar, xarici
dillərin tədrisinin ümumi və xüsusi bölmələrinə dair çoxlu tədqiqat işləri hazırlamışlar.
(G.Hüseynzadə, D.İsmayılova, M.Qazıyeva, B.İsmayılov və başqaları). Şübhəsiz, Azərbaycanda xarici dillərin tədrisi keyfiyyəti, məhz dilçi alim və metodistlərin səyi nəticəsində
nəzərəçarpan dərəcədə yaxşılaşmışdır. Bütün bunlarla yanaşı, əldə olunmuş nailiyyətlər hələ
də kifayət deyildir. Xarici dillərin tədrisi ilə bağlı bir sıra məsələlər hələ öz həllini gözləyir.
Belə məsələlərdən biri də, ali məktəblərdə təhsil alan tələbələrin oxu vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə elmi-siyasi, mədəni-iqtisadi əlaqələrinin durmadan artması xarici dillərin tədrisi ilə
məşğul olan təhsil işçiləri qarşısında mühüm tələblər qoymuşdur. Ən başlıca tələb isə, xarici
dilləri öyrənənlərin oxu, yazı və danışıq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Bu vacib
problemin müvəffəqiyyətli həlli, xarici dillərin tədrisi metodikası elminin daha da təkmilləşdirilməsini və tədris prosesində ən səmərəli üsul, metod və vasitələrin tətbiqini zəruri sayır.
Müasir dövrdə xarici dillərin öyrənilməsi və tədrisi məsələləri cəmiyyətin sosial sifarişinə
çevrilmişdir. İndi təhsilin müasir həyatla əlaqəsinin daha da möhkəmləndirilməsi prinsipi,
xarici dil təlimində praktik (kommunikativ) məqdsədin ön plana çəkilməsini tələb edir.
Dilə praktik yiyələnmə öyrənilən xarici dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etməyi nəzərdə tutur. Məlum olduğu kimi, ünsiyyət nitq fəaliyyətinin müxtəlif növləri (eşidib-anlama, danışma, oxu və yazı ) vasitəsilə yaradılır. Həm də unutmaq olmaz ki, xarici dil dərslərində təlimin tələbə qarşısında qoyduğu əsas vəzifə şifahi və yazılı nitq vərdişlərinə yiyələnməkdir, yəni
həm şifahi (akustik) və həm də yazılı (qrafik) yolla qarşılıqlı bir- birini başa düşmək bacarıq və
vərdişləri qazanmaqdır. (1, 44). Dil universitetlərində xarici dillərin tədrisinə dair mövcud
proqramın tələblərinə görə tələbələr dilin aspektlərinə dair dərin biliklərə malik olmalı, möhkəm
nitq vərdiş və bacarıqlarına yiyələnməlidirlər. Universieti bitirən hər bir məzun xarici dildə
sərbəst şəkildə proqramda göstərilən tələblərə müvafiq səviyyədə səslənən hər hansı bir mətni
xarici dildə eşidib-anlamalı, yaranmış real situasiyalarda fikirlərini ifadə etməyi, söhbətlərdə
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iştirak etməyi, fikirlərini yazılı şəkildə qüsursuz ifadə etməyi və ən nəhayət son mərhələdə elmipublisistik, qəzet, bədii əsər və s. kimi materialları oxuyub başa düşməlidirlər.
İbtidai siniflərdə ana dili tədrisinin mühüm vəzifələrindən biri oxu təlimidir. K.D.Uşinskinin ardıcıllarından biri olan V.A.Flerov oxu dərslərinin təşkilinin başlıca prinsiplərini belə
formalaşdırmışdır. “Bizim vəzifəmiz uşaqlara oxuyub düşünməyi, oxuyub hissetməyi, oxuyub
yaşamağı öyrətməkdir.
Oxu prosesində birinci dərəcəli məsələ uşaqlarda ətraf aləm haqqında düzgün obrazlı təsəvvürlər əsasında biliklərin formalaşdırılmasıdır. Oxu dərslərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi hər şeydən əvvəl, oxu təliminin tərbiyəedici vəzifələrinin gücləndirilməsindən asılıdır.
Oxu dərslərində şagirdlərdə vətənə məhəbbət və sədaqət tərbiyə olunur, onlara xeyirxahlıq,
ədalətlilik, mərdlik, fədakarlıq, düzlük və doğruçuluq kimi sosial-əxlaqi keyfiyyətlər aşılanır,
onların dünya-görüşünün formalaşması üçün ilkin bünövrə qoyulur. (5, 107-111)
Oxu dərsləri doğma vətənimizin gələcək qurucularının tərbiyə olunmasını təmin edir.
Oxu şagirdlərin nitqini inkişaf etdirir, onlarda formalaşmış konkret təsəvvür və anlayışlar
əsasında lüğət ehtiyatını zənginləşdirir, dəqiqləşdirir və fəallaşdırır, fikirlərini şifahi yazılı
şəkildə ifadə etmək bacarığını artırır.
Oxu şagirdlərdə şüurlu, düzgün, sürətli və ifadəli oxumaq, oxunmuş materialın məzmununu yaxşı nəql etmə bacarığı yaradır. Oxu təlimini yüksək səviyyədə təşkil etmək üçün müəllim yalnız ana dili dərslərində deyil digər fənnlərin tədrisində həmçinin şagirdlərin sinifdənxaric fəaliyyətində də ona xüsusi əhəmiyyət verməlidir. Oxu dərsində şagirdlər oxunun ən mühüm keyfiyyətlərinə tədricən yiyələnirlər. Onlarda kitaba maraq və məhəbbət güclənir. Onun
idrakı əhəmiyyətini dərk edirlər. Oxu dərsləri uşaqlarda oxuya, mütaliəyə meyli gücləndirir.
Təlim müəllimlə şagird arasında qarşılıqlı təsirə malik məqsədyönlü prosesdir. Bu prosesdə müəllim və şagirdlərin iş qaydalarının köməyi ilə bilik bacarıq və vərdişlər əldə edilir.
Təlim metodları təcrübəni nəsildən-nəslə ötürməyə xidmət edir. Müəllimin biliklər verərkən
və şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsini təşkil edərkən istifadə etdiyi iş qaydası metod hesab olunur.
Təlimin metodları oxunun məqsədi və məzmunundan asılı olaraq seçilir və tətbiq edilir.
İbtidai təlim didaktikasında tarixən, başlıca olaraq iki növ təlim metodu fərqləndirilmişdir.
1. İnkişafetdirici metodlar,
2. Diaqmatik metodlar. Bu metodları sadə şəkildə belə xarakterizə etmək olar. Diaqmatik metodlarla tədris prosesində materialı müəllim özü izah edir. İnkişafetdirici metodlarla
tədris prosesində isə sual-cavabdan istifadə olunur (4, 102-106).
Elmi-kütləvi materiallardakı düşünməyi tələb edən məzmunu şagirdlərə çatdırmaq üçün
xüsusi metod və priyomlardan daha çox izahdan istifadə olunmalıdır. İzah müəllim tərəfindən,
bəzən onun rəhbərliyi altında şagirdlərin iştirakı ilə aparılır. Mətnin hər bir hissəsi oxunduqdan sonra əlavə məlumat verilir, uşaqların elmi-nəzəri mücərrəd təfəkkürü inkişaf etdirilir. Şagirdlərin əldə etdikləri elmi biliklər terminlərdə, sxemlərdə, təriflərdə praktik işlərdə müşahidə və ekskursiyalarda möhkəmlənir. Materialın müəllim tərəfindən şərhi dedikdə, sözün və
əyani vəsaitin köməyi ilə müəllimin yeri biliyi tam və ardıcıl şərh etməsi, şagirdlərin isə həmin materialları qavramaları, mənimsəmələri nəzərdə tutulur. Müəllimin şərhi prosesində
onun monoloji nitqi şagirdlər üçün bilik mənbəyidir.
Şərh prosesində müəllim fikrini sübut etmək üçün nümunə gətirir, mühakimə yürüdür,
müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirir. Müəllimin mühakiməsi inandırıcı olmalı, saf və aydın
faktlarla təsdiq edilməlidir. I sinifdə şagirdlərə məktəblilərin həyatı, ailədə vəzifə bölgüsü,
onun istirahəti, insanların yaxşı və pis hərəkətləri, ananın bayramı vətənimiz, xalqın sosial
qayğıları və s. haqqında bədii parçalar oxunmalıdır. II-III siniflərdə bu mövzuların bir çoxu
təkrarlanır və məzmun nisbətən mürəkkəbləşdirilir. İkinci qrup materiallar ilin fəsilləri, hər bir
fəsildə heyvanlar, quşlar və bitkilərin həyatı, insanların əməyi haqqında maraqlı parçalar və
məqalələrdir. III qrup materiallar isə tarixi xarakter daşıyır. Azərbaycanın tarixi keçmişi, ulu
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babalarımızın adətləri, zəhmətkeş xalqın azadlıq uğrunda mübarizəsi, vətənimizin düşmənlərdən qorunması və s.
İbtidai siniflərin dərsliklərinə daxil edilmiş tarixi materiallar, əsasən , tarixi günlərdə
bayramlarda oxunur, oxunu həyatla əlaqələndirməyə imkan verir. Xalqımızın milli azadlıq
mübarizəsi haqqında mətnlərin oxunması, şagirdlərə bilik verməklə yanaşı, onlarda vətənə,
keçmişdəki nailiyyətlərimizə maraq və məhəbbət, düşmənə nifrət hissi də tərbiyə edir. Oxu
nitq fəaliyyətinin növlərindən biri olmaqla avtomatlaşanadək uzun inkişaf yolu keçir. Oxu
vərdişi ucadan nitq planında işlənib, başa çatmağa başlayır və tədricən oxunun inkişaf etmiş
mərhələsi olan öz-özünə oxu əsas oxu fəaliyyətinə çevrilir. Deməli, oxu səsli və səssiz
olmaqla iki növdən ibarətdir. Savad təlimi dövründə ilkin oxu vərdişi ucadan oxumaq
şəkilində aşılanır. İbtidai siniflərdə ucadan oxumaq texnikasına yiyələnmək təlimin ən mühüm
vasitəsi olmaqla oxu vərdişlərinin inkişafı üzrə məşq etmək imkan verir. Ucadan oxu, həm də
tələffüz, ümumiyyətlə nitq inkişafı üzrə məşqdir. Ucadan oxu şagirdlərin fəaliyyətinin daim
müəllimin (həmçinin yoldaşlarının) nəzarəti altında saxlanmasına şərait yaradır.
Əlifba təlimi dövründə, həmçinin, ikinci sinifdə ucadan oxu oxunun şüurluluğunun
təmin olunması üçün əlverişli şərait yaradıb. Ona görə azkomplentli məktəb şəraitində də ilk
siniflərdə ucadan oxuya geniş yer verilməlidir. Səsli oxu prosesində oxunan parça bütün sinif
tərəfindən diqqətlə dinlənilir və eşidilir.
Uşaqlar oxuyandan nümunə götürməklə yanaşı onun səhvlərinə düzəliş də verirlər. Ucadan oxu zəif və utancaq uşaqların oxu vərdişinin inkişafına güclü təsir göstərir. Səsli oxu
daim nəzarət altında olduğundan rəvanlığı ifadəliliyi ilə fərqlənir.
Səsli oxu vərdişinin aşılanması üçün savad təlimi dövründən etibarən şagirdlərin fərdi
oxularına düzəliş verilməli, xorla oxu prosesi təşkil edilməlidir. Bu məqsədlə maqnitofon
yazılarından istifadə etmək, şagirdin oxusundakı səhvləri özünə tapdırmaq faydalıdır. Əlifba
təlimi başa çatdıqdan sonra tədricən şagirdlər səssiz oxumaq vərdişinə də yiyələnməli olurlar.
II sinifdə sinif və ev tapşırıqlarının xarakterindən asılı olaraq getdikcə səssiz oxu səsli oxunu
üstələyir. Bu dövrdə oxunun hər iki növünü düşünülmüş şəkildə növbələşdirmək tələb olunur.
Təcrübə göstərir ki, səssiz oxumaq vərdişi çox yavaş inkişaf edir. Ona ucadan oxunmuş əsərlərin səssiz oxunması tapşırılmalı və rəngarəng çalışmalar yerinə yetirlməlidir.
Səssiz oxunun üstün cəhəti sinfin ümumi işinə mane olmağın ictimai yerlərdə başqalarının diqqətinin yayınmasının qarşısını almasıdır. Adətən şagirdlər səssiz oxuya yenicə alışma prosesində yalnız baxmaqla oxuya bilmir, dodaqaltı tələffüzdən istifadə edirlər. Belə pıçıltı sinifdə intizamı pozur, uşaqların diqqətini yayındırır. Dodaqaltı tələffüzün qarşısı vaxtında alınmalıdır, bəziləri yaşlaşdıqda da səssiz oxuya bimirlər.
İlk dövrlər səssiz oxu üçün kiçikhəcmli, maraqlı mətnlər verilməli, sonralar həcminə və
məzmununa görə tədricən çətinləşdirilməlidir. Dil universitetlərinin aşağı mərhələsində
tələbələrə oxu vərdiş və bacarıqlarının öyrədilməsi üzrə hazırlanan metodika və çalışmalar
kompleksi istər ali və istərsə də orta məktəblərdə oxunun tədrisi zamanı istifadə edilə bilər ki,
bu da elmi işin praktik əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Bu baxımdan dil universitetlərində tələbələrin xarici dil üzrə oxu bacarığının inkişaf etdirilməsi, onun vəzifələri isə
aşağıdakılardır: 1) Tədris prosesində oxu vərdiş və bacarıqlarının öyrədilməsi vəziyyətini müşahidə etmək, qabaqcıl xarici dil mütəxəssislərinin təcrübəsinin öyrədilməsi və ümumiləşdirilməsi; 2) Dil universitetində tədrisin aşağı mərhələsində istifadə edilən dərs vəsaitləri və
mövcud tədris proqramının metodik məqsədlər öçün nəzərdən keçirilməsi; 3) Oxu vərdiş və
bacarıqlarının öyrədilməsində qarşıya çıxacaq çətinlikləri müəyyənləşdirmək.
Oxu bacarığının inkişaf etdirilməsinə dair elmi-nəzəri ədəbiyyatın təhlilindən belə
qənaətə gəlmək olar ki, hər hansı oxu fəaliyyəti növünün tədrisi sistemli şəkildə aparılmalıdır.
Deməli, oxu bacarığının inkişaf etdirilməsi təcrid edilmiş şəkildə deyil, kompleks şəkildə
proqramın tələblərinə uyğunlaşdırılmalı və işin metodikası konkret məqsədə xidmət etməlidir.
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Bu da yeni yanaşma olduğundan, işin nəticələri digər nitq fəaliyyəti növlərinin tədrisində
istifadə oluna bilər.
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Эффективные способы обучения навыкам чтения для досудебных студентов
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Резюме
Статья посвящена изучению наиболее эффективных способов обучения навыкам чтения
для дошкольных (или промежуточных) студентов в языковых университетах. Во-первых, автор
упоминает инновационные способы преподавания навыков чтения современными лингвистами.
Она добавляет четыре основных принципа коммуникативной компетенции: чтение, слушание,
письмо и разговор. Чтобы быть коммуникабельно компетентным, нужно знать обо всех этих
факторах относительно языка. В статье также подчеркивается важность как устных (акустических), так и письменных (графических) проблем, которые обеспечивают наиболее эффективный язык для учащегося. Обучение навыкам чтения не только покрывает новую информацию для читателя, но в то же время оно поднимает их. Это дает им яркую картину фактов,
полных реалий во всем мире. Автор намеренно упоминает факты получения совершенно новой
информации в пределах навыков чтения, которые могут быть полезны для учащегося по языку,
чтобы получить широкий обзор.
F.N.Gurbanzada
The effective ways of teaching reading skills for pre-intermediate students
in language universities
Summary
The article is about learning the most effective ways of teaching reading skills for preintermediate (or intermediate) students in language universities. First, the author mentions the innovative
ways of teaching reading skills by modern linguists. The she adds four main principles of communicative
competence: reading, listening, writing and speaking. To be communicatively competent one must get to
know about all these factors about a language. The article also highlights the fact of the importance both
oral (acoustic) and written (graphic) issues which delivers a language for a learner the most effectively.
Teaching reading skills does not only cover new information for the reader, but at the same time, it
brings them up. It gives them to draw a vivid picture of the facts full of realities around the world. The
author deliberatly mentions the facts of getting completely new information within the reading skills that
can be useful for a language learner for getting wide out-look around.
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DDHS OLAN UŞAQLARDA BAŞ BEYİNİN ZƏDƏLƏNMƏ İNDEKSİ
Açar sözlər: tonus, retikulyar formasiya, əmgək payı, alın payı, gicgah payı, ənsə payı, medial və bazal
qabıq
Ключевые слова: тонус, ретикулярная формасия, теменная часть, лобная доля, височная часть,
затылочная часть, медиальная и базальная кора
Key words: tone, reticular formation, vertex, frontal lobe, temporal lobe, nucha, medial and basal cortex

İnsanın ali psixi funksiyalarını, onların yaş dinamikasını təmin edən baş beynin iş
mexanizmləri haqqında müasir təsəvvürlər beynin inteqrativ fəaliyyətinin struktur –funksional
təşkilinin üzərində qurulub. A.R. Luriyanın konsepsiyasına müvafiq olaraq psixika 3 funksional blokun birgə, əlaqədar işi ilə təmin olunur:
I blok- tonus (gərginlik) və oyanıqlığın tənzimlənməsi – beyin kötüyünün yuxarı hissələri və torvari (retikulyar) formasiya, medial və bazal qabığın yaranması gərginliyin saxlanmasına imkan verir. Baş beyin qabığının ali şöbələrinin normal işini təmin edir;
II blok- xarici mühitdən alınan informasiyanın qəbulu, emalı və qorunub saxlanmasıhər iki yarımkürənin arxa şöbələrini, baş beyin qabığının əmgək, gicgah, ənsə paylarını əhatə
edir. Toxunma, eşitmə və görmə aparatlarından gələn informasiyanın qəbulu, emalı, qorunmasını təmin edən mürəkkəb strukturdur;
III blok- psixi fəaliyyətə nəzarət və proqramlaşdırma – yarımkürələrin ön şöbələrini,
əsasən də beynin alın payını əhatə edir. Bu blok hərəkət və fəaliyyətin proqramlaşdırılmasını,
aktiv proseslərin tənzimlənməsini, qarşıya qoyulmuş məqsəd və nəticələrin əldə edilməsində
effektiv fəaliyyətin müqayisəsini təmin edir.
Normal inkişaf şəraitində ayrıca götürülmüş hər bir funksiya baş beynin hər üç
blokunun birgə işi ilə təmin olunur. Bu bloklar mürəkkəb dinamik, yüksək diferensiasiya
olunmuş zəncir kompleksi olaraq, sinir sisteminin müxtəlif səviyyələrində yerləşərək bu və ya
digər məsələlərin həllində iştirak edirlər. Bu blokların üçü də insanın psixi fəaliyyətində və
davranışının tənzimində iştirak edir. Lakin bu blokların hər birinin ayrı-ayrılıqda insan
davranışında rolu çox fərqlidir və bu blokların hər hansı birinin zədələnməsi psixi fəaliyyətin
müxtəlif növ pozulmaları ilə nəticələnir.
Əgər xəstəlik (şiş və ya qansızma) I blokun - normal işini pozarsa, xəstənin nə görmə, nə
eşitmə, nə də hissi sferası pozulmaz. Onun hərəkətləri, nitqi qorunmuş qalır, əvvəllər qazandığı
təcrübəyə uyğun biliklərə malik olur. Lakin bu halda xəstəlik baş beyin qabığının tonusunun
azalmasına səbəb olur ki, bu da özünəməxsus pozulma ilə təzahür edir: xəstənin diqqəti
davamsız olur, tez yorulur, yuxulu olur. Onun affektiv həyatı dəyişir- ya həddən artıq laqeyd, ya
da patoloji narahat; fiksə etmək bacarığı zədələnir, fikrin toplanılması və normada olan seçicilik
xüsusiyyəti pozulur. Qavrama və hərəkət aparatlarında dəyişiklik olmasa da beyin kökü törəmələrinin normal işinin pozulması insanın oyanıq şüurunun dərin patologiyasına gətirə bilər.
II blokun normal işinin pozulması tamamilə fərqli əlamətlərlə təzahür edir. Baş beyinin
əmgək, gicgah və ənsə paylarının zədələnməsi, qansızma və ya qismən məhv olması zamanı
xəstənin affektiv həyatında və ümumi psixi tonusunda hər hansı bir narahatlıq yaşamır. Onun
şüuru tam olaraq qorunur, diqqətini rahat toplaya bilir. Lakin informasiyanın normal qəbulu,
onun normal emalı və qorunmasında dərin pozulmalar üzə çıxır. Beynin bu şöbələrinin zədələnməsi öz spesifikliyi ilə fərqlənir. Əgər zədələnmə əmgək zonası ilə məhdudlaşırsa, xəstədə
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dəri və ya proprioseptiv hissiyyat pozulur. O əşyanı toxunma ilə tanımaqda əziyyət çəkir,
bədən və əl vəziyyətlərinin normal hiss olunması pozulur. Buna görə də hərəkətlərin dəqiqliyi
itir. Əgər zədələnmə beynin gicgah payı ilə məhdudlaşırsa, eşitmə pozula bilər, əgər ənsə payı
zədələnərsə informasiyanın vizual qəbulu və emalı pozulur. Bu zaman iybilmə və eşitmə
vasitəsilə informasiyanın əldə olunmasında heç bir dəyişiklik baş vermir. Beynin II blokunun
tərkibinə daxil olan beyin sistemlərinin işinin əsas xüsusiyyəti yüksək diferensiallığıdır.
III blokun zədələnməsi nəticəsində yaranan problemlər davranış pozulmaları ilə
nəticələnir. Beynin bu şöbələrinin məhdud zədələri nə oyanıqlıqda, nə də informasiya
qəbulunun qüsurlarına səbəb olmur. Belə xəstənin nitqi qorunmuş ola bilir. Bu vəziyyətdə
əsasən hərəkət və müəyyən proqram üzrə fəaliyyətin təşkili pozulur. Əgər bu şöbənin arxa
hissəsi, yəni ön mərkəzi qırışda zədə olarsa, bu zaman xəstədə pataloji ocağın əks tərəfində əl
və ayaqların iradi hərəkətləri pozulur; əgər zədə mənbəyi premotor zonada, yəni qabığın daha
mürəkkəb şöbələrində, mərkəzi qırışa bilavasitə bitişik hissədə olarsa, bu ətraflarda əzələ gücü
qalır, lakin hərəkətlərin təşkili pozulduğundan rəvanlıq, ahəngdarlıq və əvvəllər qazanılmış
hərəki vərdişlər də pozulur. Nəhayət əgər zədə alın payının sahələrinin işini pozursa,
hərəkətlərin ardıcıllığı nisbətən dəyişməz qalır, amma insanın fəaliyyəti verilmiş proqrama
tabe olmur, vəzifə və tapşırıqların yerinə yetirilməsinə yönəldilmiş şüurlu, məqsədyönlü
davranış ya müxtəlif təəssüratlara impulsiv reaksiyalarla, ya da hərəkətlərin mənasız təkrarı
ilə təzahür edir. Qeyd etmək lazımdır ki, beynin alın payı daha bir funksiyanı yerinə yetirir.
Bu funksiya fəaliyyət effektinin son nəticə ilə müqayisəsidir. Bu səbəbdən də bu sahələrin
zədələnməsi nəticəsində xəstə öz fəaliyyətinin nəticələrinə tənqidi yanaşmır, səhvlərini
görmür, hərəkətlərinə nəzarət etmir.
İnsan beyninin təşkilinin əsas funksional prinsipi: beynin heç bir törəməsi mürəkkəb insan fəaliyyətini tam olaraq təmin etmir; onlardan hər biri fəaliyyətin təşkilində iştirak edərək
davranışda öz izini qoyur. Tədqiqatçıların qeyd etdiklərinə görə sol yarımkürənin zədələnməsi
zamanı əsasən nitq qüsurları yaranır ki, sağ yarımkürənin analoji zonaları zədələndikdə bu qüsurlar müşahidə olunmur. Bu fenomenin sonrakı kliniki və neyropsixoloji tədqiqi qeyd olunanlar haqqında mülahizələri təsdiq edərək möhkəmləndirdi: sol yarımkürə nitq fəaliyyətinin
və abstrakt-məntiqi təfəkkürün inkişafına, sağ yarımkürə isə məkan və zamanda oriyentasiya
proseslərinin təmin edilməsinə, hərəkətlərin əlaqəliliyinə, emosional zənginliyə cavabdehdir.
L.S.Vıqotski yazırdı: “Yüksək formalı davranışın inkişafı üçün lazımi səviyyədə bioloji
yetişkənlik tələb edir. İnsanın sivilizasiyaya qatılması müvafiq funksiya və aparatların yetişməsi ilə şərtlənir. Əgər uşağın beyni və nitq aparatı normal inkişaf edərsə, bioloji inkişafın
müəyyən mərhələsində nitqi yaranır. Digər, ali inkişaf mərhələsində uşaq onluq sistemdə
hesab və yazılı nitqə, bir qədər sonra isə əsas riyazi əməliyyatlara sahib olur ”.
A.R.Luriyanın və onun davamçılarının insanın psixi fəaliyyətinin tam təşkili haqqında
konsepsiyası korreksion-pedaqoji prosesin təşkili zamanı nəzərə alınan əsas metodik bazadır.
Elmi yenilik: Diqqət defisiti və hiperaktivlik sindromundan əziyyət çəkən uşaqların
doğulma səbəblərindən biri olan baş beynin zədələnmə indeksinin araşdırılması.
Aktuallıq: Mövzunun aktuallığı Diddəq defisiti və hiperaktivlik sindromundan əziyyət
çəkən uşaqların statistik olaraq günü-gündən artması və səbəblərinin öyrənilməsi.
Praktik əhəmiyyət: Diqqət defisiti və hiperaktivlik sindromundan əziyyət çəkən uşaqların ümumi əlamətlərlə yanaşı fərdi spesifik xüsusiyyətlərini, praktik iş zamanı üzləşilən
problemləri anlamaq üçün olduqca əhəmiyyətlidir.
Ədəbiyyat
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Т.А.Шахвеледли
Индекс повреждения головного мозга у детей с СДВГ
Резюме
Основным функциональным принципом организации человеческого мозга является то,
что ни одна часть мозга не полностью обеспечивает сложную человеческую деятельность;
каждый из них участвует в организации деятельности и отслеживает его в поведении. По
мнению исследователей, дефекты в левом полушарии обычно вызывают дефекты речи, которые не наблюдаются при повреждении соответственных зон правого полушария. Последующие
клинические и нейропсихологические исследования этого явления укрепили выводы тех, кто
упомянул: левое полушарие отвечает за развитие речи и абстрактно-логического мышления, а
правое полушарие отвечает за процессы ориентации в пространстве и времени, взаимодействия
и эмоциональной уровновешанности.
T.A.Shahvaladli
Index of children’s brain damage with ADHS
Summary
The basic functional principle of the human brain is that no part of the brain fully provide
complex human activity hence each of them participate in the organization of the proceeding.
According to the researchers, the defects in the left hemisphere are usually followed by speech defects,
which are not observed when the same zones of brain are damaged in the right hemisphere. The
subsequent clinical and neuropsychological studies of this phenomenon reinforced the conclusions that
says “the left hemisphere is responsible for the development of speech and abstract-logical thinking,
while the right hemisphere is responsible for the orientation processes in space and time, interaction of
performance, and emotional opulence.
Rəyçilər: ped.f.d. N.T.Hüseynova,
ped.f.d. S.R.Aslanova
Redaksiyaya daxil olub: 04.04.2018
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Poliatlonçuların hazırlıq sistemində məşq prosesi əsas yeri tutur. Məşq prosesinin
düzgün qurulması yalnız dərin biliklərə malik olaraq, bu bilikləri müvəffəqiyyətlə təcrübəyə
tətbiq etməyi bacarmaq sayəsində təmin olunur.
İdman məşqi əsas istiqamətləri təlimə, tərbiyəyə və özünütərbiyəyə yönəldilmiş pedaqoji prosesdir. Bu prosesdə məşqçi istiqamətverici rola malikdir. O, bilavasitə poliatlonçunun
fəaliyyətinə ümumi rəhbərlik edir, pedaqoji xarakterli ümumi və xüsusi prinsiplərə uyğun
olaraq poliatlonçunun məşqlərini təşkil edir.(2,60)
Təbiidir ki, idman məşqində vahid şəkildə məqsədlər qarşıya qoyulmalı və həll
olunmalıdır. Bunlar da öz növbəsində müəyyən metodikaya əsaslanaraq həyata keçirilir.
İdman məşqinin metodik əsasını hərəkət metodlarının sistemi təşkil edir. Bu metodların
təsiredici amilləri optimal qanunauyğunluğa tabedir və onlar bir növ məşqin metodiki əsasını,
onun metodiki quruluşunu təşkil edir.
Poliatlonçuların idman məşqi əsas iki komponenti özündə birləşdirir: fiziki yük və
istirahət. Fiziki yükün iki xüsusiyyəti var: həcm və intensivlik. Həcm – fiziki yükün təsir
müddətini və yerinə yetirilən işin yekun kəmiyyətini xarakterizə edir. İntensivlik – fiziki
yükün yerinə yetirilmə fəallığı və hər bir konkret məşq anında fiziki yükün təsir gücü ilə
bağlıdır. İllik məşq prosesinin müxtəlif dövrlərində (mikro, mezo, makro) fiziki yükün həcm
və intensivliyi bir-birindən son dərəcə fərqlənir.
Gündəlik məşqlərdə fiziki yük və intensivlik daim diqqət mərkəzində olmalı və onların
fərqliliyi nəzarətdə saxlanılmalıdır. Eyni həcmdə olan yükü müxtəlif intensivliklə yerinə
yetirmək olar: məsələn, 3000 metrlik məsafəni eyni templə aramla, yaxud da hissələrə bölüb
seriya şəklində tempi tezləşdirməklə qaçmaq olar. Yük hər iki halda həcminə görə eynidir,
lakin intensivliyinə görə tamamilə fərqli. Təbii ki, onun poliatlonçunun orqanizminə olan
təsiri də fərqlidir.
Yükün intensivliyi ilə həcmi arasındakı əlaqənin dəyişik olması müxtəlif fiziki keyfiyyətlərin formalaşmasına imkan verir. Həcmi kiçik olub maksimal intensivliklə yerinə yetirilən
fiziki yük poliatlonçuda sürət keyfiyyətini formalaşdırır. Həcmin artırılması və intensivliyin
azaldılması sürət dözümlülüyünü yaradır. Maksimal həcmə, lakin zəif intensivliyə malik olan
iş dözümlülüyü artırır.
Məşq yükünün tədricən artırılması tələbi orqanizmin iş qabiliyyətinin artan fiziki gərginliyə tədricən uyğunlaşma xüsusiyyətləri ilə izah olunur. Elə buna görə də poliatlonçunun
ümumi iş qabiliyətinin yüksəldilməsi üçün məşq yükünün fasiləsiz olaraq artırılması zəruridir.
(3,9) Lakin böyük və artan məşq yükü üzərində qurulan məşqlər müəyyən qədər ehtiyatlılıqla
tətbiq olunmalıdır. Çünki, əks halda belə məşqlər idman nəticələrinin artırlamısna deyil, aşağı
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düşməsinə səbəb olacaq. Hətta düzgün qurulan məşq prosesində belə, poliatlonçunu daimi
gərginlikdə saxlayan uzunmüdətli hərəkətlərin icrası onun fizioloji gərginliyinə səbəb olur.
Poliatlonçunun müvəqqəti olaraq iş qabiliyyətinin azalmasına səbəb olan bu amil orqanizmdə
hər hansı xəstəliklə bağlı olan dəyişikliklərlə nəticələnmir və istirahət fasiləsindən sonra o, yenidən bərpa olur. Tədricən poliatlonçunun uzunmüddətli məşqlər nəticəsində yaxşı məşqetməsi onun fiziki imkanlarını və bərpa olunma qabiliyyətini artıraraq, poliatlonun hərəkətlərinin icrası zamanı uzun müddət gərgin iş şəraitində işləməsinə və daha az yorulmasına imkan yaradır.
Məşq prosesində poliatlonçunun yorulma səviyyəsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Tədqiqatçı Q.Litovçenkonun tərtib etdiyi cədvələ əsasən yorulma səviyyəsini asanlıqla təyin
etmək olar.(4, 2)
Fiziki yük və yorulma səviyyəsinə əsasən xarici əlamətlərin dəyişməsi cədvəli
(Q.Litovçenko, 2008)
Əlamətlər və yorğunluğun həddi
Müşahidə obyekti
aşağı

orta

yüksək

Üz dərisinin rəngi

azacıq qızartı

yetərincə qızartı

ani qızartı, solğunluq

Tələffüz

səlist

çətinliklə

Tərləmə

adi

yalnız bədənin yuxarı
hissəsində

Tənəffüs

sıx

yüksək

çətinliklə və ya
mümkünsüz
bədənin bütün
hissələrində, duzun
çıxması
tezləşdirilmiş

Mimika

adi

gərgin

üzdə iztirab

Hərəkətlər

gümrah yeriş

qətiyyətsiz hərəkətlər

sərt yırğalanma

Hal-əhval

şikayət yoxdur

İştaha

yaxşı

yorğunluq və əzələ
başgicəllənməsi və
ağrılarına dair şikayət sağ qabırğaaltında
ağrıya dair şikayət
yüksək
zəif, yoxdur

Məşq prosesində mütləq tədricilik və ardıcıllıq prinsipləri nəzərə alınmalıdır. Əks halda,
yəni məşq yükünün poliatlonçunun fiziki və psixoloji imkanlarından artıq müəyyənləşdirilməsi onun orqanizminin həddindən artıq yorulmasına səbəb olar. Həddindən artıq gərginliklə
müşayiət olunan məşqlərin nəticəsində sinir sisteminin fasiləsiz yüklənməsi mərkəzi sinir
sistemində hərəkətverici və tormozlayıcı proseslər arasında tarazlığın pozulmasına, bəzən isə
hərəkətverici proseslərin üstünlüyünə səbəb olaraq, poliatlonçunun yuxu rejimində pozğunluq
yaradır. Əgər məşq yükünün həcmi vaxtında azaldılmazsa, orqanizmin həddindən artıq məşqetmə nəticəsində zəifləməsinə və səhhətin pozulmasına səbəb olacaqdır.
Fiziki yük kimi istirahət də məşqin mühüm komponentlərindən sayılır. Fəal və qeyrifəal istirahət formaları mövcuddur. Fəal istirahət zamanı poliatlonçu ixtisasına aid olmayan
bir fiziki fəaliyyətə keçid alır: üzgüçülük, xizək sürmək, parkda gəzinti, idman yerişi, idman
oyunları və s. Qeyri-fəal istirahətdə isə poliatlonçu heç bir fiziki yük icra etmir.
Fiziki yük və istirahət – bunlar məşqin iki əsas elementi olub, poliatlonçunun tam məşqetməsinə və fiziki keyfiyyətlərinin (sürət, qüvvə, cəldlik, elastiklik, dözümlülük) formalaşmasına kömək edir. Bu müəyyən ardıcıllıqla baş verir:
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*fiziki yükün təsirindən orqanizm iş potensialını sərf edir və yorğunluq yaranır, bu
bərpa prosesini stimullaşdırır;
*istirahət zamanı orqanizm əvvəlcə öz potensialını tamamilə bərpa edir, daha sonra isə
tambərpa effekti yaradaraq bu potensialı daha da artırır.
Hər bir fiziki yük istiqamətləndirilməlidir. Ümumiyyətlə, məqsədyönümsüz fiziki yük olmur. Bəzi fiziki yüklər qüvvənin inkişafına, bəziləri dözümlüyün artırılmasına, bəziləri isə sürət
dözümlüyünün formalaşmasına və s. yönəldilmişdir. Poliatlonçu fiziki yükü maksimal intensivliklə yerinə yetirməklə sürət keyfiyyətini inkişaf etdirir, fiziki yükün həcmini artırıb intensivliyi azaldırsa dözümlüyü formalaşdırır. Buna görə də, poliatlonçu və məşqçi mikro, mezo,
makro dövrlər üzrə fiziki yükün həcm və intensivliyini planlaşdıranda, ilk növbədə fiziki yükün
nəyə istiqamətləndiyini, hansı keyfiyyəti formalaşdıracağını müəyyənləşdirməlidirlər.
Sürət keyfiyyətinin formalaşmasına yönələn fiziki yüklər dözümlük üçün nəzərdə
tutulan fiziki yükün antaqonistidir. Bu, bir sıra səbəblərlə izah olunur:
* bu fiziki yüklər intensivliyinə və həcminə görə bir-birindən tamamilə fərqlənir;
* onlar son dərəcə fərqli olan ayrı-ayrı biokimyəvi proseslərin inkişafına yönəldilmişdır
(sürət məşğələsi anaerob, dözümlülük isə aerob prosesinin inkişafına yönəldilib);
* hər bir işin formalaşdırdığı öz əzələ tipi var.
İş qabiliyyətinin bərpa intensivliyi iş zamanı sərf edilən enerjinin intensivliyindən asılıdır. Apardığımız müşahidələrə əsasən, aydın oldu ki, bəzi poliatlonçularda tambərpa deyil, yarımbərpa prosesi baş verir. Sözsüz ki, bu həftəlik məşq silsiləsinin düzgün qurulmamasından
irəli gəlir. Həftəlik məşq silsiləsi tərtib edildikdə, poliatlona daxil olan hər bir idman növünün
xüsusiyyəti, səhər və axşam məşqləri arasında əlaqənin nə dərəcədə mümkünlüyü mütləq
nəzərə alınmalıdır. Poliatlonda bərpanı iki növə ayırmaq olar: tambərpa, yarımbərpa. Tambərpa effekti yalnız fiziki yüklə istirahətin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı müşahidə olunur. Yarımbərpada qarşılıqlı əlaqə prinsipinə tam riayət olunmur.
Təlim prosesində fiziki yüklə istirahətin arasındakı əlaqənin üç variantı mümkündür. Birinci variantda fiziki yük birdəfəlik xarakter daşıyır. Ondan sonra gələn yükləmə əvvəlki yükləmənin iş qabiliyyətinin tambərpa effektinin itkisi anına gəlib çıxır. Tambərpa fazasını keçdikdən
sonra məşqetmə ilkin səviyyəsinə qayıdır. İkinci variantda tambərpa effektinin yekunundan
bəhrələnmə baş verir. Həftəlik məşq silsiləsində poliatlonçunun iş qabiliyyətində artım
müşahidə olunur. Üçüncü variant yarımbərpa effekti ilə səciyyələnir. Hər növbəti məşq yükü
poliatlonçunun iş qabiliyyətinin yarımbərpa fazasına düşür. Bu variantda poliatlonçunun orqanizmində bir məşqdən o biri məşqə bərpa prosesinin “borcu” artır, istirahət dövründə isə tambərpanın toplama effekti yaranır, bu isə poliatlonçunun hazırlılığını artırır. Bu, məşqin bir qədər
sərt variantıdır. Doğru istifadə olunmadığı təqdirdə, poliatlonçunun səhhətinə zərər gətirə bilər.
Tambərpa anını necə təyin etmək olar? Poliatlonçuda bu halın yarandığını təyin edən bir
sıra psixofizioloji göstəricilər mövcuddur. Amma məşq zamanı bunu təcrübədə tətbiq etmək
çox mürəkkəbdir. Belə bir halı təyin etmənin etibarlı və çox sadə bir üsulu var. Bu, poliatlonçunun subyektiv hissləridir. “Yüksək enerjilik” duyğusu. Poliatlonçu məşq etmək, nəyə malik
olduğunu göstərmək, rəqabət etmək istəyində olur. Əgər bu duyğu növbəti məşq başlamazdan
əvvəl özünü göstərirsə: ya məşqlərin sayını elə artırmaq lazımdır ki, növbəti məşqin başlanğıcı tambərpa effektinin yaranma anına yaxın olsun, ya da yerinə yetiriləcək fiziki yükün həcmi ilə yanaşı orqanizmin bərpa müddətini də artırmaqla, tambərpa anı növbəti məşqin başlanğıcına yaxınlaşsın.
Yarımbərpa da dəqiq subyektiv xüsusiyyətə malikdir: poliatlonçuda ağırlıq hissi olur və
məşq etmək istəmir. Yarımbərpa zamanı poliatlonçu, hətta az miqdarda olan fiziki yükü belə
ən son hədd kimi qəbul edir. O, növbəti məşqə qədər bərpa oluna bilmədiyi halda: ya
məşqlərin sayı məhdudlaşmalı, ya da yerinə yetirilən fiziki yükün həcmi azalmalıdır.
Yuxarıda söylənilənlərdən də göründüyü kimi, fiziki yük və istirahət arasındakı balans
həm istirahət, həm də fiziki yük tərəfə dəyişə bilər. Hər halda, istirahətlə fiziki yük arasında
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olan ən səmərəli nisbət onların balanslaşdırılmasındadır. Fiziki yük və istirahət arasında doğru
əlaqənin qurulmasına əsaslanmış həftəlik məşq silsiləsinin tərtib olunması poliatlonçunun iş
qabiliyyətinin və məşqetmə səviyyəsinin artmasına şərait yaradır.
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Н.Б.Салманова, С.Г.Kaрaeвa
Физическая нагрузка и восстановление в полиатлоне
Резюме
Спортивная тренировка в полиатлоне объединяет в себе два основных компонента: физическую нагрузку и отдых. В процессе подготовки баланс между физической нагрузкой и отдыхом может изменяться в сторону физической нагрузки или в сторону отдыха. Во всех случаях,
самым эффективным соотношением между отдыхом и физической нагрузкой является их балансирование. В статье дается информация о создании условий для повышения уровня тренировок и работоспособности полиатлониста посредством взаимосвязи между физической нагрузкой и отдыхом.
N.B.Salmanova, S.G.Garayeva
The phusical load end restoration in polyatlon
Summary
Training of polyathlon players contains two main components: physical load and relaxation. In
the process of traning the balance between physical load and relaxation can be changed towards both
rest and physical load. In any case the most effective correlation between relaxation and physical load
is their balancing.The article deals that the formation of valid correlation between physical load and
relaxation contributes to the incement of polyathlon players working capacity and training level.
Rəyçilər: ped.e.f.d., prof. Ş.H.Əbdürəhmanov;
Azərb.DBTİA-nın Kütləvi-sağlamlıq idman növləri kafedrası
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SAĞLAMLIĞI ZƏİF OLAN UŞAQLARIN
FİZİKİ TƏRBİYƏ ÜSULLARININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
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Hal-hazırda Azərbaycan təhsilinin qarşısında duran əsas məqsəd ölkənin hərtərəfli
inkişafına xidmət edə biləcək, ümumdünya təhsili ilə ayaqlaşa bilən, fiziki cəhətdən hərtərəfli
inkişaf etmiş, sağlam, şən, yüksək əmək məhsuldarlığına və Vətəni müdafiəyə hazır olan,
çətinliklərdən qorxmayan fəal cəmiyyət qurucuları yetişdirməkdən ibarətdir.
Sağlamlıq, fiziki inkişaf və fiziki hazırlıq səviyyəsinə uyğun olaraq, şagirdlər üç tibbi
qrupa bölünür: əsas (sağlamlığında qusur olmayan), hazırlıq və xüsusi. Xüsusi tibbi qrupa aid
olan şagirdləri (uşaqları) xəstəliyin xarakterindən asılı olaraq: ürək xəstəlikləri, yuxarı nəfəs
yolları və ağciyər xəstəlikləri, gözdə olan anamaliyalar, yağlanma (piylənmə), mədə-bağırsaq
xəstəlikləri olaraq yarımqruplara bölmək məsləhət görülür (1,s.203).
Zəifləmiş uşaqların fiziki tərbiyəsinin üsulları – möhkəmləndirmə, fiziki məşğələlər
(relaksasiya, ideomotor, tənəffüs, plastik ahəngli, koordinasiyaya yönəldilmiş, tarazlıq, koordinasiya yönümlü), oyunlar (xalq, idman), özünümassaj (Булич, 1991, Пономарев, 1989,
Вайнбаум, 1991).
Q.D. Xarabuqinin fikrincə uşaqlarla təşkil olunan fiziki tərbiyə məşğələləri zamanı
mütləq vacibdir: “Uşaqlarin fiziki tərbiyəsi, fiziki tərbiyənin həyatla, şəxsiyyətin hərtərəfli
inkişafı və sağlamlığına yönəldilmiş məşğələlərlə əlaqənin ümumi (lakin konkretləşdirilmiş)
prinsiplərinə uyğun olaraq həyata keçirilsin” (2,s.208).
Ümumi tərbiyə, təhsil, gigiyenik vəzifələr əsasən şagirdlərin fiziki tərbiyə prosesinin
məzmununu, onun əsas xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Lakin gündəlik pedaqoji təcrübə,
tədris-tərbiyəvi işin məzmunu, hər zaman şagirdlərin real yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla,
real zaman resursları, maddi-texniki şərait və digər faktorlar daxilində münkün qədər ətraflı
şəkildə açılmasını tələb edir.
Fiziki tərbiyənin hər bir üsulu uşağın orqanizminə müəyyən sağlamlaşdırıcı təsir
göstərir.
Seçimindən, yerinə yetirilmə üsullarından və fiziki yükləmələrdən asılı olaraq fiziki
tapşırıqlar müxtəlif ümumi və spesifik təsirə malikdirlər.
Ümumi (qeyrispesifik) təsir mübadilə proseslərin fəallaşmasından, regenerasiyanın təcillənməsindən ibarətdir, bu da sağalmağa, ağırlaşmanın qarşısını almağa, emosional-iradi sahənin
mükəmməlləşməsinə imkan yaradır; xüsusi təsir – zədələnmiş funksiyaların və ya orqanların
bərpa edilməsində və yaxşılaşdırılmasında, ya da kompensasiyanın inkişafından ibarətdir.
Möhkəmləndirmə mexanizminin əsasında fiziki faktorun təsirinə cavab verən və orqanizmin homeostazının saxlanılması ilə onun adaptasiyasına yönəldilən maddələr mübadiləsinin (neyrohumoral, reflektor və s.) və vegetativ funksiyaların reaksiyaları durur. Fiziki
tapşırıqların sağlamlaşdırıcı təsirində V.Dobrovolski (1984) dörd əsas mexanizmi qeyd edir:
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tonuslaşdırıcı, və ya stimullaşdırıcı təsir; trofik təsir; kompensasiyanın formalaşması; funksiyaların sabitləşməsi.
Stimullaşdırıcı təsir - enerji daşıyıcısı olan biokimyəvi strukturların dağılması və enerjinin azad olunması, enerji potensialının bərpası, qan dövranı və tənəffüs funksional sistemlərin müsbət yenidənqurulması, homeostazın, vegetativ reaksiyaların, daxili orqanların
fəaliyyətinin həmahəngliyinin və digər proseslərin sabitləşməsi ilə şərtləndirilir.
Trofik təsir - əzələlərdə və daxili orqanlarda maddələr mübadiləsinin ümumi və
səmtləndirilmiş dəyişilməsində özünü göstərir. Bu zaman regenerasiya prosesləri güclənir,
iltihablı ekssudatın mənimsənilməsi sürətlənir və bütövlükdə iltihabın geriyə çəkilməsi
başlayır. Qan təminatının şərtləri dəyişmədən sinir sisteminin təsiri altında oksidləşdirici bərpaedici proseslər güclənir.
Kompensator təsir - (müvəqqəti və ya daimi olaraq) itirilmiş və ya dəyişilmiş funksiyanın əvəz edilməsinə yönəldilən uyğunlaşma reaksiyaların güclənməsindən və ya yenidən
qurulmasından ibarətdir. Yerinə yetirilən fiziki tapşırıqlar zədələnmiş sistemlərin həyati
dayanıqlığını təmin edərək, patoloji proseslər zamanı yaranan kompensasiyaların daha tez
yenidənqurulmasına yardım edirlər.
Zədələnmiş funksiyaların sabitləşməsi - əzələ işini təmin edən fiziki yükləmələrin
dayaq-hərəkət aparatına və fizioloji sistemlərə məşqedici təsiri altında baş verir. Fiziki
tapşırıqların təsiri altında patoloji reflekslər aradan qaldırılır, təbii şərti-reflektor reaksiyalar
bərpa edilir və formalaşır.
Möhkəmlənmə - sağlamlığın səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə təbii möhkəmləndirmə
vasitələri ilə uşağın orqanizminə məqsədyönlü təsirdir. Bu zaman havanın və suyun
temperaturunun, atmosfer təzyiqinin, günəş radiasiyasının əlverişsiz təsirinə qarşı adaptasiya
mexanizmləri formalaşır. Möhkəmlənmənin ən vacib nəticəsi - əxlaqın, iradənin, şüurun,
əzmin, dözümlülüyün, cavabdehliyin aşılanmasıdır.
Möhkəmlənmənin prinsipləri:
- Fəal patoloji prosesin olmaması;
- Uşağın fərdi xüsusiyyətlərinin və yaşa görə istilik-tənzimləmə xüsusiyyətlərini nəzərə
almaqla möhkəmləndirmə vasitələrinin istifadə edilməsi;
- Təsirin temperaturu və davamlılığına görə soyuq qıcıqlanmaların dozasının tədricən
artırılması;
- Möhkəmləndirmə faktorun sistemli təsiri;
- Möhkəmləndirmə tədbirlərin fiziki tərbiyənin digər vasitələri ilə uzlaşdırılması;
- Əks-təsirlər göründükdə möhkəmləndirmə tədbirlərini dayandırmaq.
Orqanizmin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı V.M.Kaçaşkin fikri belədir: “Digər fiziki tərbiyə vasitələri (təbiətin sağlamlaşdırıcı qüvvələri, şəxsi və ictimai gigiyena) ilə birgə istifadə
edilən fiziki hərəkətlər insan sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına həlledici təsir göstərir(3, s.15).
Möhkəmləndirmə vasitələri: gün və hava vannaları, su ilə sürtmə və tökmə, duş çimmə
və s.
Möhkəmləndirmə zamanı orqanizmin müqavimətini və cavab reaksiyaların inkişafının
xüsusiyyətlərini və onların möhkəmləndirmə faktorundan asılı olduğunu nəzərə almaq lazımdır.
Uşaqlarda respirator xəstəliklərin inkişafının, kəskinləşməsinin və dərinləşməsinin əsas
faktorunun soyuqlama olduğu halda, onları məhz soyuğa qarşı möhkəmləndirmək lazımdır.
Fiziki tapşırıqlar və oyunlarla yanaşı 18–160 C temperaturunda hava vannalarının qəbuluna başlamaq tövsiyyə edilir. Payız–yaz aylarında fiziki məşğələlərin təmiz havada keçirilməsi şagirdlərin sağlamlığını möhkəmləndirməsində daha çox rol oynayır.
Su prosedurları daha güclü təsir göstərdiklərinə görə onları hava vannalarından sonra tətbiq etmək tövsiyyə edilir. Möhkəmləndirmə zamanı məktəb şəraitində mütəmadi olaraq su prosedurların keçirilməsi tövsiyyə edilməsə də, bu məsələlərdə fiziki tərbiyə müəllimləri şagirdlərdə həm nəzəri, həm də əməli biliklərin və bacarıqların formalaşmasına nail olmalıdırlar.
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Su prosedurları ümumi və yerli prosedurlara bölünür. Ümumi su prosedurları (duş,
axıtma, sürtmə, vannalar) qısamüddətli olur və sonda bədənin tam qurulanması ilə başa çatır.
Möhkəmləndirməni rahat temperaturdan başlayaraq, sonradan, hər 2-4 gündən bir
temperaturu 10C azaldaraq 22 – 240C çatdırırlar.
Ayaq vannaları, ayaqlara suyun axıdılması, yuyunma, nəm dəsmalla sürtülmə yerli təsir
növlərinə aiddilər və rahat temperaturdan (30 – 330C) başlayaraq, sonradan, hər 2-4 gündən
bir temperaturu 10C azaldaraq 22 – 240C çatdırırlar.
Ədəbiyyat
1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта:
Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. Заведений.-2-е изд., испр. и доп.- М.: Издательский центр
«Академия», 2003 - 480 с.
2. Харабуги Г.Д. Теория и методика физического воспитания. Издательство «физкультура испорт», 1974 г.
3. Карашк Учеб. ин В.М. Методика физического воспитания в школе. М., 1962 г.
Я.Б.Самедов, В.Э.Агаева, С.И.Исагова
Особенности методов физического воспитания детей со слабым здоровьем
Резюме
В статье рассматриваются особенности методов физического воспитания детей со слабым
здоровьем, обучающихся в школах. На основе результатов опросов, проведенных в школах, в
статье указывают на значимость соответствия особенностей механизмов для укрепления
здоровья приоритетам интересов у школьников. В статье анализируются особенности влияний
четырех основных механизмов: тонизирующих, трофических, компенсаторных и стабилизации
функций в оздоровительном воздействии физических упражнений. А также, особенно подчеркивается необходимость применения таких укрепляющих средств, как солнце, солнечные ванны, обтирание водой, душ-купание и прочие.
Y.B.Samadov, V.E.Agayeva, S.I.Isagova
Features of physical training methods of children with weak health
Summary
The features of physical training methods of children with weak health studying at schools are
considered in the article. As a result of survey conducted at schools, the article states the importance of
corresponding of mechanisms’ specifics to the priorities of schoolchildren’s interests for health
strengthening. The article analyzes the peculiarities of the influences of four main mechanisms: tonic,
trophic, compensatory and stabilization of functions in health effects of physical exercises. And also,
the necessity of using such strengthening means as the sun, sun baths, wiping with water, showerbathing and others are especially underlined in the article.
Rəyçi: dos. S.A.Əliyev
Redaksiyaya daxil olub: 05.04.2018
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Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
(Bakı şəh., F.Xoyski pr, 98)

XARİCİ DİL DƏRSLƏRİNİN TƏDRİSİNDƏ YENİ METODLARIN TƏTBİQİ
Açar sözlər: kommunikativ situasiya, xüsusilə həvəs, təlim prosesi, aktiv və passiv metod.
Ключевые слова: коммукативная ситуация, особенно, интерес, учебный процесс, активный и
пассивный методы.
Key words: communicative situation, especially, willing, training process, active and passive methods.

Son illərdə Azərbaycanın siyasi iqtisadi sosial idman və mədəni həyatında baş verən
ciddi dəyişikliklər göz qabağındadır xüsusilədə idman sahəsində qazandığımız uğurlar buna
sübutdur. Bu illər ərzində Azərbaycanda keçirilən Beynəlxalq səviyyəli böyük miqyaslı
yarışlar, idmançılığın Beynəlxalq aləmdə qazandığı uğurlar danılmazdır. Bu uğurlar hər yanda
tanındı və dünyanı Azərbaycana cəlb etdi. İndi Azərbaycana dünyanın hər yerindən qonaqlar
gəlir. Bu ölkəmizə həm iqtisadi həm də siyasi cəhətdən güc verir. Bütün xarici dillərə
xüsusəndə ingilis dilinə olan təlabatı artırır. Gənclərdə ingilis dilində danışmaq həvəsini
gücləndirir.
İngilis dilinin nə qədər mühüm və zəruri olduğu hər kəsə məlumdur. Bu dil bütün orta
və ali məktəblərdə tədris edilir.
Xarici dil gənclərin həyatında inkişafa doğru ən güclü vasitədir.
Xarici dil ünsiyyət vasitəsi olmalı və kommunikativ məqsəd üçün istifadə olunmalıdır.
Kommunikativ təlim bir amil kimi dil materiallarının məzmununun necə şərh edilməsini, verilən dil və nitq materialları üzərində işləyə bilməsini, şifahi nitqin anlaşılmasını və s.
əsas rol oynayır.
Xarici dillərin, xüsusən ingilis dilinin əsas məzmunu və məqsədi linqvistik qabiliyyətlərin effektiv üzə çıxarılmasına, maraq və həvəsin yaradılmasına istiqamətlənir.
Xarici dilin müasir tədris prosesində onun üçün zəruri olan optimal, üsulların yaradılmasıdır. Bu üsul və vasitələr tədris prosesini məzmunlu, effektiv və maraqlı edir.
Xarici dillərə yiyələnmə prosesi mürəkkəb, daim inkişaf edən tədris sistemidir. Dillərə
yiyələnmə prosesinin müvəffəqiyyətli keçməsi məqsədilə elektron dərsliklərdən, internet
saytlarından və s. istifadə olunur.
Müəllimlər xarici dilə mənimsəməni elə innovativ metodlarla həyata keçirməlidirlər
ki, onlar tədris prosesini daha dolğun, məzmunlu, tələbələrin xarici dilə mükəmməl
yiyələnməyə maraq və həvəslərini artırmağa nail olsunlar.
Bunun üçün müasir tədrisdə əsas sayılan və aşağıda qeyd olunan texniki məlumatverici vasitələrdən istifadə olunur:
- lazımi ədəbiyyatın tədqiqi;
- elektron lüğətlərin istifadəsilə qısadılmış bədii əsərlərin tərcümə olunması;
- əldə olunan bilik və bacarıqların saxlanılması (CD,DVD disklər, Flash kartlar);
- internet səhifələri, elektron poçt;
- kompüter proqramlarından, istifadə;
Qeyd edildiyi kimi əsas tədris vasitələrindən biri də interaktiv metoddur. Bu metod yeni
leksik materialın, əldə edilən yeni bilik və qabiliyyətlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Bu metod vasitəsilə tələbələrin xarici dilə yiyələnmələrində tədris prosesində yüksək nəticələr əldə olunur.
İnteraktiv metod tələbələrin şifahi nitq vərdişlərini artırır. Onlarda dilə daha dərindən
yiyələnmələri üçün müstəqillik hissi, daha çox ünsiyyətdə olmaq həvəsi yüksəlir.
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Xarici dilin tədrisində yeni dil proqramının planlaşdırılması zamanı bir sıra amillər
nəzərə alınmalıdır:
- dil proqramının, onun məzmununun və dili qavrama səviyyəsinin motivasiyası;
- dil proqramı materialının mənimsəmə səviyyəsi;
- tələbələrin xarici dillərə maraq, bilik və bacarıqlarının aşkar edilməsi;
Dialoji və monoloji nitqdə zəngin lüğət ehtiyatı, cümlə qurmaq, söhbətə qoşulmaq, ona
dair öz fikrini söyləyə bilmək, böyük əhəmiyyətə malikdir.
Xarici dilə yiyələnmək tələbələrdə humanitar təhsil səviyyəsini yüksəldir, şəxsiyyətin
formalaşmasına, müasir tələblərə uyğunlaşmasına imkan yaradır. Xarici dil müəllimləri öz bilik və ustalıqlarından istifadə edərək tələbələri dilini öyrəndikləri dövlətin adət-ənənələri, həyat tərzi ilə tanış etməli və onlarda dilə yiyələnmə marağının artmasına səy göstərməlidirlər.
Tədris prosesinin effektivliyinin yüksəldilməsi üçün xüsusi olaraq TTV-dən (texniki
tədris vasitələri) geniş istifadə xarici dilə mükəmməl yiyələnmə üçün əsas metodlardandır.
Buna əsasən xarici dil dərslərində bu vasitələrdən geniş istifadə tələbələrin dilə olan marağını,
istəyini son dərəcə yüksəldir.
TTV-nin üstünlüyü nədən ibarətdir?
- Birincisi bu vasitələr tələbələrdə nitq qabiliyyət və bacarıqlarını formalaşdırır və
inkişaf etdirir.
- İkincisi tələbələrin 100%-lik fəaliyyətini təmin edir.
- Üçüncüsü şifahi nitqin bacarıq və qabiliyyətlərinin formalaşması zamanı tələbələrin
müstəqil işinin təşkilinə imkan verir.
- Dördüncüsü TTV tədrisin digər vasitələrindən daha yaxşıdır. Bu vasitələr əyaniliyin
didaktik prinsipini realizə etməyə qadirdir.
- Beşincisi onlar tədrisin daha effektiv təşkilinə imkan verir.
Xarici dilə yiyələnmənin effektiv metodlarına diaproyektor vasitəsilə dərs materiallarının, təqdim edilməsidir. Ekranda nümayiş olunan materialı əyani izləyir, şifahi olaraq verilən
tapşırıqları edirlər. Bu metod tələbələrin audio, video vərdişlərini yüksəldir.
Tapşırıqlar aşağıda qeyd olunan ardıcıllıqla yerinə yetirilir:
- fonoqramda buraxılmış sözlərin yerinə yazılması;
- ingilis dilində verilmiş sözün ekvivalentinin tapılması;
- cümlələrin qrammatik qaydaya əsasən qurulması;
- mətnin ana dilinə tərcümə olunması;
Passiv metod: Bu metodun ən yayılmış forması yalnız biliklərin verilməsini əsas götürən
mühazirə - dərsdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bizdə hələ bir çox müəllim bu metoda üstünlük verir. Bu formalı prosesdə dərsin aparıcı siması və idarəedici tərəfi olan müəllimlə onun göstərişlərinə əməl edən passiv dinləyicilər – obyektlər arasında əlaqə daha çox suallar, yoxlama işləri
və test tapışırıqları vasitəsi ilə saxlanılır. Müasir təlim texnoloqlarına görə passiv metod dövrümüzün ən səmərəsiz metodudur. Onun müsbət cəhəti isə müəllimin dərsə asan hazırlaşmasına
və məhdud zaman çərçivəsində daha çox tədris materialı təqdim etməsinə imkan yaratmasıdır.
Aktiv metod: Passiv metoddan fərqli olaraq öyrədənin də, öyrənənin də bərabər hüquqlara malik olduğu belə təlim prosesində hər iki tərəf dərsin fəal iştirakçılarıdır. Həm də aktiv
təlim metodu demokratik münasibətlər əsasında qurulur. Bəzən bu metodu interaktiv metodla
eyniləşdirmə meyilləri hiss olunur. Lakin bu tamamilə səhv yanaşmadır. Həm müəllimin, həm
tələbənin fəallığı cəhətdən yaxın olmasına baxmayaraq, onların arasındakı əsaslı fərqlər çox
asanlıqla nəzərə çarpır.
İnteraktiv metod: İdraki və kommunikativ fəaliyyət formasından bu təlim prosesində
tədris olunan materialın mənimsənilməsində proses iştirakçılarına öz töhfəsini verir. Bu
prosesdə yalnız öyrədənlə öyrənən deyil, həmdə öyrənənlər öz aralarında söhbət və dialoq
rejimində fəallıq göstərirlər. İnteraktiv metodlar biliklərin hazır şəkildə ötürülməsi deyil,
bilikləri daha çox öyrənənlərin özlərinin birlikdə axtarıb tapmalarını nəzərdə tutulur. Burada
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müəllim əsas təşkiledici, əlaqələndirici, istiqamətverici və məsləhətverici, tələbələr isə
təcrübəçi, tədqiqatçı, yaradıcı subyektlər olur.
Bu gün konkret olaraq nəzəriyyənin təcrübədə sınaqdan keçirilməsində də sistemli yanaşmaya istinad edilməlidir. Təlim nəticələrinin qarşıya qoyulan məqsədlərə uyğun olması üçün
müvafiq dərs vəsaitləri seçilməklə təlim prosesinin tamlığı, şəxsiyyətyönümlülük hamıya
bərabər imkanların yaradılması, inkişaf yönümlülük fəaliyyətin stimullaşdırılması, tələbələrə
dəstəkləyici mühitin yaradılması kimi prinsiplərə əsaslandırmaq məqsədə uyğun hesab edilməlidir. Qiymətləndirməyə gəlincə bu məsələdə məqsədlərə hansı səviyyədə nail olunduğu
müəyyənləşdirilməli, dəyişdirilməli tələblər təsbit edilməlidir. Nəticələr qiymətləndirildikdən
sonra gələcək dərslərdə öyrənmə prosesini təkmilləşdirmək üçün əlavə tövsiyələr verilməlidir.
Ənənəvi öyrətmə üsullarından fərqli olaraq bu proqramların bir çox üstünlükləri vardır. Dərsdə kommunikativ situasiya yaratmaq dil və danışıq aktını sürətləndirmək linqvistik
bacarıqları formalaşdırmaq və s. Kompüterdən istifadə dərs prosesini sürətləndirməklə yanaşı
tələbənin biliyinin keyfiyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsinə zəmin yaradacaq. Xarici dilin
tədrisində innovativ metodlardan biri də interaktiv televideo dərs mühitinin təşkilidir. Televideo audio-vizual biliyin çatdırılmasında və dilin praktik cəhətdən öyrədilməsində interaktiv
xüsusiyyətləri son dərəcə effektiv şəkildə vermək üçün ən mühüm vasitədir.
Dərs praktik və real həyati faktlardan daha çox nəzəriyyə üzərində qurulurdu ki, bu da
başa düşməkdən daha çox yadda saxlamanı təbliğ edirdi. Təlim prosesinin bu şəkildə alınması
tələbələrin təlim prosesində passiv iştirakına, bəzən də fikirlərini cəmləşdirə bilməmələrinə
gətirib çıxarırdı. İnnovativ yanaşmaların əsas məqsədi tələbələrin kommunikativ mədəniyyətini inkişaf etdirmək və xarici-dilin praktik istifadəsini öyrətməkdir.
Ədəbiyyat
1. “How to teach lexis” – www.combridge.org\clt\tkt.
О.А.Шюкюрова
Применение новых методов в преподавании иностранных языков
Резюме
Координальные изменения, происходящие в Академии Физической Культуры и Спорта
напрямую связаны с преподаванием иностранных языков. Учителя иностранных языков изучают новые методы преподавания. Это, в основном, интерактивные методы с использованием
новых технологических и технических средств. Инновационные технологии в образовании это,
прежде всего, информационные и коммуникационные технологии, неразрывно связанные с
применением компьютеризированного обучения.
O.A.Shukurova
The Application of new methods on the Teaching of Foreign Languages
Summary
Cardinally changes going on at the Academy of Physical Culture and Sport are directly
connected with the Teaching foreign languages. Teachers of foreign languages investigate new
methods of teaching. These are mainly interactive methods with the use new technologics of technics.
Innovative technologies in education first of all are informational and communicative technologies,
which are connected with the application of computerised education.
Rəyçilər: filol.f.d., dos. A.A.Əliyeva;
Azərb.DBTİA-nın Sosial elmlər kafedrası
(04.04.2018-ci il tarixli iclasının qərarı (pr. №08)).
Redaksiyaya daxil olub: 17.04.2018
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DÜNYANIN FİZİKİ MƏNZƏRƏSİNİN FORMALAŞMA
DİNAMİKASININ TƏHLİLİ
Açar sözlər: fiziki mənzərə, sinergetik mənzərə, özünütəşkil, açıq sistem, xaos, fiziki sahə, qeyri-xətti qanunlar
Ключевые слова: физическая картина, синергетическая картина, самоорганизация, открытая
система, хаос, физическое поле, нелинейные законы
Key words: physical view, synergetic view, synergism, opening system, chaos, physical field, non-linear laws

Ümumtəhsil məktəblərində fizika təliminin başlıca məqsədi şagirdlərdə dünyanın fiziki məzərəsinə (DFM) dair elmi dünyagörüşün formalaşdırılmasıdır. DFM fizika təlimində mühüm yer
tutur, belə ki, o fizikadan nəzəri və empirik materialın sistemləşdirilməsi və ümumiləşdirilməsində, fiziki nəzəriyyə və qanunların mənimsədilməsində başlıca vasitədir. Odur ki, ümumi orta
təhsilin fənn kurikulumunun məzmun xətləri də DFM dair elmi dünyagörüşün formalaşdırılması
prinsipləri üzərində qurulmuşdur. DFM elmin inkişaf istiqamətlərinə və tempinə uyğun olaraq
təkmilləşir və dəqiqləşir. Hazırda dünyanın dörd fiziki mənzərəsi formalaşmışdır. Bunlardan üçü
səbəb-nəticə əlaqələri əsasında xətti xarakter daşıyan mexaniki, elektrodinamik və kvant-sahə
mənzərələridir. Dördüncüsü isə qeyri xətti, özünütəşkil, açıq sistem xarakteri daşıyan sinergetik
mənzərədir. DFM fundamental fiziki nəzəriyyələrin formalaşma quruluşuna, onların eksperimental əsasları, qanun və prinsipləri əsasında təkamül prosesini “yaşamışdır” (sxem 1.1).
Bunları qısaca təsvir edək. DFM dedikdə – təbiət və onda gedən proseslər haqqında empirik tədqiqatlar və fundamental fiziki nəzəriyyələr əsasında formalaşdırılan ümumiləşmiş təsəvvürlər nəzərdə tutulur. DFM bir tərəfdən təbiət haqqında əvvəllər toplanmış bilikiləri ümumiləşdirir, digər tərəfdən isə – fizikaya yeni fəlsəfi ideyalar və onlarla əlaqəli anlayışlar, prinsiplər və fərziyyələr daxil edir. Nəticədə fiziki nəzəriyyələr kökündən dəyişikliyə məruz qalmağa başlayır: keçmiş fiziki anlayış və prinsiplərin əvəzinə yeniləri yaranır, dünyanın fiziki
mənzərəsi dəyişir. DFM fizika elminin inkişaf mərhələsində aparıcı rol oynayan sahəsi üzərində qurulur. Onun başlıca anlayışı “materiya”dır. Beləliklə, DFM elmin tarixi inkişaf mərhələlərinə uyğun olaraq dəyişmişdir (bax: sxem 1.1).
Dünyanın mexaniki mənzərəsinə əsasən:
 Təbiət – cansız mexanizmdir.
 Materiya – atomlardan təşkil olunmuş maddi substansiyadır: atomlar mütləq bərk,
bölünməz, nüfuz edə bilməyən və kütləyə malikdir.
 Mütləq fəza və zaman konsepsiyası mövcuddur: fəza üçölçülüdür, sabitdir və materiyadan
asılı deyildir; zaman fəza və materiyadan asılı olmayıb hadisələrin başvermə müddətini bildirən
xassəyə malikdir; fəza və zaman cismin hərəkəti ilə əlaqəli deyil, mütləq xassəyə malikdir.
 Hərəkət sadə mexaniki xarakter daşıyır.
 Uzağatəsir konsepsiyasına əsaslanır.
 Kainat sonsuz fəza və əbədi zamanda stasionar heliosentrik modelə malikdir və s. (10,
143-149; 11, 291-300).
Dünyanın elektromaqnit mənzərəsinə əsasən:
 Materiyanın yeni növü olan fiziki sahənin kəşfi.
 Təbiətin fiziki sahə modelinə malikdir.
 Fəza və zaman nisbidir: fəza və zaman fiziki sahədə baş verən proseslərlə əlaqəlidir –
onlar sərbəst və mütləq olmayıb materiyadan asılıdır.
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Sxem 1.1. Dünyanın fiziki mənzərəsinin təkamül “xəritəsi”
XÜSUSİ NİSBİLİK NƏZƏRİYYƏSİ

ELEKTROMAQNİT SAHƏ
NƏZƏRİYYƏSİ

MOLEKULYAR KİNETİK
NƏZƏRİYYƏ

MADDƏNİN
ELEKTRON
NƏZƏRİYYƏSİ

KLASSİK
MEXANİKA
NƏZƏRİYYƏSİ

Fundamental fiziki nəzəriyyələr
DÜNYANIN MEXANİKİ
MƏNZƏRƏSİ

Fundamental fiziki nəzəriyyələr
DÜNYANIN ELEKTROMAQNİT
MƏNZƏRƏSİ

DÜNYANIN FİZİKİ
MƏNZƏRƏSİ

DÜNYANIN KVANT-SAHƏ
MƏNZƏRƏSİ

Fundamental fiziki nəzəriyyələr
KVANT
MEXANİKASI

KVANT
ELEKTRODİNAMİKASI

KVANT
XROMODİNAMİKASI
238

DÜNYANIN SİNERGETİK
MƏNZƏRƏSİ

Fundamental ideyalar
SUPERSİSTEM
İDEYASI

ÖZÜNÜTƏŞKİL VƏ
MÜRƏKKƏBLİK
İDEYASI
TƏSADÜFİLİK VƏ QEYRİXƏTTİLİK İDEYASI

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

3 / 2018

Dünyanın elektromaqnit mənzərəsinə əsasən:
 Hərəkət – rəqslərin fiziki sahədə yayılmasıdır. O elektrodinamika qanunları ilə təsvir
edilir.
 Yaxınatəsir konsepsiyasına əsaslanır.
 Ehtimal anlayışı daxil edilir və s. (10, 150-158; 11, 145-155).
Dünyanın kvant-sahə mənzərəsinə əsasən:
 Materiya kvant-sahə təsəvvürlərinə əsasında izah edilir: materiya korpuskulyar və
fiziki sahə xassəsinə malikdir – hər bir element zərrəcik və dalğa xassəsinə malikdir.
 Vakuum haqqında təsəvvürlər yaranır və formalaşır.
 Hərəkətin mütləq tamamlanmış təsvirinin qeyri mümkünsüzlüyü (tamamlayıcılıq
prinsipi).
 Eynşteynin nisbilik nəzəriyissəndə fəza və zamanın relyativistik konsepsiyası: fəzanın
xassələri – bircins, izotrop və nisbidir; zamanın xassələri – bircins, izotrop, nisbi, dönən,
davamlılıq.
 Güclü və zəif nüvə qüvvələrinin aşkar edilməsi.
 Kainatın qeyri-stasionar modeli və s. (10, 170-179; 11, 165-170, 302-319).
Ümumtəhsil məktəblərinin fizika təliminin məzmun standartlarının 8, 9-13, onlar əsasında yazılan dərsliklərin (1; 5; 6; 7) quruluş və məzmununun, uyğun siniflər üzrə müəllimlər
üçün yazılan metodik vəsaitlərin (6; 7; 8; 9) analizindən məlum oldu ki, şagirdlərdə DFM
haqqında müasir elmi təsəvvürlər fundamental fiziki nəzəriyyələrin əsaslarına dair sistemləşdirilmiş şəkildə daxil edilmişdir. Bu təsəvvürlərin aşılanması metodikası isə qismən müasir
pedaqoji-psixoloji taksonomiyanın tələblərinə uyğun verilmişdir.
Bəs özünütəşkilatlandırma nədir? – Herman Haken belə cavab verir: “...zaman-məkan
strukturları sistemin baxılan hər bir halında meydana çıxır, sistemə kənardan gətirilmir.
Sistem strukturlarının belə yaranmasına gətirib çıxaran prosesləri biz “özünütəşkilatlandırma”
adlandıracağıq” (13, 86). F.Qurbanov bunu belə izah edir: “Yəni özünütəşkilatlandırma –
konkret strukturların yaranması ilə sonuclanan və makroskopik effekt verən prosesdir. ...
zəruri şərt odurki, bu proses baxılan sistemin daxilindən qaynaqlanır” (4, 146).
Təbiətin özünütəşkilatlandırma prosesi bir-neçə mərhələdən keçir.
I mərhələ. Cansız təbiətin özünütəşkilatlandırma və təkamülü. Bu iki istiqamətdə baş
verir:
– zərrəciklərin təkamülü: elementar zərrəciklər, atomlar, molekullar, bipolimerlər və s.;
– Kainatın quruluş təkamülü: qaz-toz dumanlığı, ulduzlar sistemi, qalaktika, metaqalaktika, Kainat.
Həmin proseslər cansız təbiətlə qravitasiya, elektromaqnit, zəif və güclü qarşılıqlı
təsirlər vasitəsilə ötürülən fiziki informasiyanın mübadiləsi nəticəsində baş verir. Beləliklə, bu
bioloji təkamüldən əvvəlki mərhələdir (4, 105-107).
II mərhələ. Canlı təbiətin özünütəşkilatlandırma və təkamülü. Cansız materiyanın təkamülünün müəyyən mərhələsində, zamanın hansısa anında və Kainatın hansısa nöqtəsində elə bir
şərait yarandı ki, üzvi maddə qruplaşaraq özünütəşkilatlandırmağı və özünüyaratmağı bacaran
sistem əmələ gətirdi. Bu sistemlərin milyardlarca il ardıcıl mürəkkəbləşməsi, yüksəktəşkil
olunmuş canlıların yaranmasına gətirib çıxardı. Beləliklə, canlılar cansız materiyanın mövcudluğu və inkişafı nəticəsində yaranmış və mövcuddur. Canlı və cansızlar arasında çox mürəkkəb
qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Bu əlaqə canlı sistemlərin mürəkkəbliyinin müxtəlif səviyyələrinin
mövcudluğunu təmin edən enerji, maddə və informasiya selinin axını ilə müəyyən olunur. Canlı
maddəyə informasiyanın qəbulu, toplanması və ötürülməsinin daha mürəkkəb formaları xasdır.
Yer kürəsində canlıların təkamül prosesi artıq 3,5 milyard ildir davam edir (4, 116-118).
III mərhələ. Canlı materiya spiralının zirvəsi insandır. O, elmə məlum olan bütün əvvəlki materiyadan daha yüksək özünütəşkilatlandırma xassəsinə və qabiliyyətinə malikdir. Kos239
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mologiya elminin məlumatlarına görə insanın yaranma prosesi 50 million il əvvə başlanmışdır
(4, 128-139).
 İnkişaf qeyri-xətti qanunlar üzrə baş verir. Qeyri-xəttilik qeyri-tarazlıq halından çıxmağın çoxvarintlığı və alternativ yollarının seçilməsidir.
 Xaos Dünyanın başlanğıcıdır. Bu müddəanın mahiyyəti sxem 1.2-də təsvir edilmişdir.
Sxem 1.2. Xaos Dünyanın başlanğıcıdır
Mifoloji yaxınlaşmada

Klassik yaxınlaşmada

Xaos – Dünyanın qeyri struktiv başlanğıca malik
olmasıdır. O heç bir yerə
aparmır. Bir insanın fəaliyyəti makrososial proseslərdə
heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Elmi nəzəriyyələrdən
təsadüflük anlayışı tamamilə uzaqlaşdırılır.

Xaos yoxdur!
Dünyanın inkişafında bir nizamlıq var: ona yalnız tarixi
nöqteyi-nəzərindən baxılır.
Dünyanın inkişafı yalnız
biristiqamətli və xəttidir, birqiymətli və alternativsizdir.

Qeyri-xətti halın xüsusiyyətləri

Qeyri-xətti
mühitin
dəyişməsi

Kəskinləşmə
rejimində

İfrat sürətli
proseslərin
yaranma
dünyası

Azın artması

Sinergetikada
Xaos – Dünyanın yaranma
başlanğıcı olan bir keyfiyyətdir. Dünyanın inkişafının
bir-neçə alternativi mövcuddur: o, qeyri-xəttidir, qeyritarazlığın şiddətlənməsinin
nəticəsidir, cansız və canlı
materiya qarşılıqlı əlaqədə
mövcuddur.

Eşik həssaslığı

Kvant effekti

İnkişafın qeyr-tarazlıqla baş verməsi:
qeyri tarazlıqsız
inkişaf yoxdur

Sinergetika

İnkişafın
yolları

Yaradıcı
başlanğıc

Qeyri-xəttilik

İnkişaf sahəsində
fəaliyyət

İnkişafın
alternativ
yolları

Açıq sistem

O dağıtmaqla tikir,
tikmək üçün isə
dağıdır

Superpozisiyanın yeni
prinsipləri

Lokallaşma
effekti

Mürəkkəb
sistemlərin
səmərəli idarə
olunması

Təkamül
edən
quruluşun
yaradılması

Özünüstimullaşdırmanın inkişaf
prosesini
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Р.А.Тагиев
Анализ динамики формирования физической картины мира
Резюме
В данной статье показано, что основной целью обучения физике в средних школах
является формирование у учеников научного взгляда на физическую картину мира (ФКМ).
Проанализирована динамика формирования физической картины мира. Рассматриваются пути
введения синергетики в образовательный процесс всеобщего обучения по трём основным
направлениям: интегративность процесса обучения - междисциплинарность синергетики,
внедрение материалов, иллюстрирующих принципы синергетики в курс физики первой ступени
обучения, синергетичность самого процесса образования.
R.A.Tagiyev
Dynamic analyse of the forming physical view of the world
Summary
The main goal of teaching Physics at the secondary school is student`s scientific outlook
formation on the physical picture of the world.
The dynamic of physical picture of the world formation was analyzed. The ways for the
introduction of synergy in the general educational process of education in three main areas: integrative
learning – interdisciplinary synergy, the introduction of materials illustrating the principles of synergy
in the physics in the first stage of training, the synergies of the educational process were discussed.
Rəyçi: ped.f.d. X.X.Həşimov
Redaksiyaya daxil olub: 19.03.2018
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
(Bakı şəh., Ü.Hacıbəyov küç., 68)

TARİXİN TƏDRİSİNDƏ İKT-dən İSTİFADƏNİN MAHİYYƏTİ
Açar sözlər: İKT, resurs, təhsil, dərs, müəllim, multimedia, kompüter
Ключевые слова: ИКТ, ресурс, образование, учитель, мультимедиа, компьютер
Key words: ICT, resource, education, teacher, multimedia, computer

Təhsilin informatlaşması probleminin həlli dünya təhsil təcrübəsində tarixən analoqu
olmayan bir problemdir. Bu XXI əsr informasiya-kommunikasiya texnologiyaları əsri
olduğundan, müasir texnologiyalar həyatımızın bütün sahələrinə sürətlə daxil olmaqdadır.
Müasir şəraitdə cəmiyyətin ən əsas inkişaf istiqamətlərindən biri cəmiyyət həyatının bütün
sahələrinin kompüterləşdirilməsi və informasiyalaşdırılmasıdır. İKT cəmiyyətin və iqtisadiyyatın inkişafına ciddi təsir göstərdiyinə görə dinamik templə sosial və iqtisadi həyatın bütün
sahələrinə tətbiq olunur. Hal-hazırda İKT-nin əhatə dairəsi hökumət təşkilatlarını, qeyrihökumət və özəl qurumları, iqtisadi-sosial, elm-mədəniyyət, ictimai-siyasi və s. sahələri əhatə
edir. Cəmiyyətin lazımı informasiyalarla təchiz edilməsinin zəruriliyi artıq hamı tərəfindən
qəbul olunur. Azərbaycan bu gün informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində
keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Azərbaycanda son illər elmin inkişafına,
yeni texnologiyaların, kosmik sənayenin inkişafına böyük diqqət yetirilir
İKT-nin təhsildə tətbiqi Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə və bacarıqlara
malik olan yeni nəslinin formalaşmasına birbaşa təsir edən yüksək mahiyyətli məsələdir.
Məhz bu səbəbdən son illər təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və
təhsildə İKT-nin tətbiqinin dünya standartlar səviyyəsinə çatdırılması ölkəmizdə prioritet
istiqamətlərdən biri olub.
Bunun üçün son illər dövlət tərəfindən təhsil sistemində İKT-nin tətbiqi sahəsində
müxtəlif layihə və tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bu müstəvidə icra olunan fəaliyyətlər
təhsil sahəsində aparılan islahatların çox vacib mərhələlərindən biri hesab edilən təhsil
ocaqlarında İKT infrastrukturunun qurulmasına yönəlib. Belə ki, internet iqtisadiyyatı yeni
istifadə və iştirak mühitlərinin yaranmasına, məhsuldarlığın artırılmasına, rəqiblər üzərində
strateji üstünlüyün əldə olunmasına, tərəfdaşlarla münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə, informasiya resurslarından optimal istifadəyə və bütövlükdə cəmiyyətin rifahının yaxşılaşdırılmasına şərait yaradır.(l. s.l 16)
İKT-dən istifadə edilməsi dərslərin daha səmərəli təşkil olunması üçün ilk növbədə
vacibdir:
1) Müvafıq təchizat: kompüter, proyektor, böyük ekran internet və s. 2) Kompüter bilgələrinə sahib olan müəllim 3) Multimedia diskləri, flash diskləri. Mən tez-tez İKT-nin hansı
variantlarından dərs zamanı istifadə edirəm? l) Kombinə olunmuş dərslər-video, səs, animasiya, smart lövhə və s. istifadə olunmaqla müəllimin izahatı ilə müşahidə olunan dərslər.
2) Online-testlər. Dərs zamanı əldə olunmuş bilikləri praktikada yoxlamaq, onu dərk
etmək və möhkəmləndirmək, məqsədilə müşahidə aparıram.
3) Seminar dərslər. İKT-dən istifadə olunmaqla şagirdlərin hazırladıqları dərs təqdimatları.
4) Layihə-dərs nümunələri → İKT-dən istifadə olunmaqla şagirdlərin hazırladıqları bu
tip dərs nümunələrinin nümayiş olunması. Müəllim İKT-dən istifadə etməklə hazırladığı dərslərin istiqamətləri nədən ibarətdir?
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1) →kompüter müəllimin işinin optimallaşdırılması üçün imkan verir. Bu materiallar və
dərslər nizamlı olaraq saxlanılır, onları səliqə ilə dərs planına uyğun yaddaşda saxlanılmasına
imkan verir. Bunlar gələcək dərslərin hazırlanması və keçirilməsi üçün də vaxt qazandırır.
Bütün materiallar siniflər üzrə sistemləşdirilir.
2) Kompüterdən istifadə edən müəllim hazırladıqları materialları istədikləri sayda
çoxaltmağa malikdir. Hazır krassvordlar, testlər, xəritələr və s. isə vizual olaraq da nümayiş,
etdirmək mümkündür.
3) Kompüter mövcud elektron proqram məhsullarını istifadə etməyə imkan verir. Bu
multimedia dərslikləri, ensiklopediyalar və sənəd kitabları, qalereyalar, test proqramları və
trenajorlar. Summativlərə hazırlaşmağa ən mühüm vasitələrdir.
4) → Kompüter öz resuslarını yaratmağa imkan verir. Bu müəllimin öz peşəkarlığını
yüksək səviyyədə təkmilləşdirilməsində mühüm yer tutur. Lakin bununla yanaşı mən digər
həmkarlarımın dərslərindən istifadə edirəm. Təbii ki, bu halda hazır dərsləri öz metodikama
uyğunlaşdırıram, təqdimatlarda müəyyən dəyişikliklər edirəm.
5) Kompüterdən istifadə olunaraq keçirilən dərslər geniş icmallı dərslərin asanlıqla
mənimsənilməsinə şərait yaradır. İnternet müxtəlif hazır resursları (mətnlər, şəkillər, hazır
dərs nümunələri, videolar və s.) axtarmaq üçün istifadə edirik. Lakin bu günkü şəraitdə bizim
ölkəmizdə çatışmazlıq çoxdur. Çatışmazlıq burada əsasən internetdə Azərbaycan dilində
informasiyaların yox dərəcəsində olmasıdır. Müəllimlərimizin böyük əksəriyyəti internetə qoşulmaması və onların hazırladıqları materialların burada paylaşmaması bu çatışmazlığm əsas
səbəbləridir. Bu səbəbdən müstəqil işlər aparmağa daha çox zaman lazımdır. Bu işdə bizlərə
ən yaxın dəstəkçi elə siniflərdə dərs keçdiklərimiz şagirdlərimizdir. Onlara istiqamət verməklə
böyük resurs bazasının yaradılmasında mühüm iş görmək mümkündür. Lakin bununla belə az
sayda olsa da təhsilimizə xidmət edən milli saytlar vardır. Aşağıdakı həm milli, həm də xarici
saytların ünvanını və onların üstünlükləri barədə qısa məlumat hazırladım.
1) Adı →http:/tarix.info/ Dil → Azərbaycan dili resursun əhəmiyyəti → Tarix fənni
üçün lazım olan bütün materiallar (mətn, mimio, smart və proverpointdə hazırlanmış dərs
nümunələri, video-audio dərslər, şəkil, sxem, izahatlı təqdimatlar, Online test və krassvordlar,
təhsil xəbərləri, kurikulum materialları və s. vardır.
2) http: //tarix klubu.blogsport, com→adı. Dil→Azərbaycan→resursun əhəmiyyəti→Tarix fənni üçün materiallar (mətnlər, videolar, şəkillər, interaktiv dərslər və s.)
3) http: W.W.W.tarix.az. →adı. Dil→ Azərbaycan. Tarixi Azərbaycan torpaqları haqqında interaktiv bələdçi →resursun əhəmiyyəti.
4) http WWW.history az→adı. Dil→ Azərbaycan. Resursun əhəmiyyəti→Tarixi kitablar (elektron variantda), məqalələr, sənədlər, mənbələr, arxeoloji məlumatlar və s. toplanmışdır.
5) http: W.W.W. istoriya.az→adı. Dil→Azərbaycan. Resursun əhəmiyyəti→Tarix
institutunun rəsmi saytıdır. Saytda tarixi məqalələr, Vətənpərvərlik yazılar, xəritələr, abidələr
və s. haqqında məlumat əks olunmuşdur.
6) http: az wikipedia.org.wiki.portal: tarix→adı. Dil→Azərbaycan. Resursun
əhəmiyyəti→Məşhur vikipediya saytının Azərbaycan dilində Tarix portalıdır. Burada tarixi
məqalələr, şəkillər, sənədlər yerləşdirilmişdir. Geniş məlumatlar əldə etmək üçün bu saytın
rus dilindən istifadəsi məsləhətdir.
7) Adı→http:musabiqe.edu.az. Dil→Azərbaycan. Resursun əhəmiyyəti→Təhsil
Nazirliyinin elektron səhifələrindən biridir. Burada 2010-cu ildən bəri keçirilmiş müsabiqə
üçün dərs modelləri yerləşdirilmişdir. Tarix fənni üçün burada çox saylı dərs modelləri
powerpoint, mimio, smart, flash və s. toplanmışdır. Lakin buradakı materiallar istifadə
olunarkən redaktə olunmağa ehtiyacı ola bilər, çünki çoxlu sayda səhvlər var.
8) http:/historic.ru → resursun adı. Dil-Azərbaycan. Resursun əhəmiyyəti → Rus
dilində olan bu saytda tarixi məlumatlar və şəkillər əks olunmuşdur.
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9) http:/his. lseptember.ru → adı. Dil-rus. Resursun əhəmiyyəti → Rusiyada çap edilən
“İstoriya” jurnalının elektron buraxılışıdır. Tarixi məqalələr, krossvordlar və s. toplanmışdır.
10) http:postsovet.su → adı. Dil-rus. Resursun əhəmiyyəti → Tarix fənni üçün burada
çoxlu sayda təqdimatlar və video dərslər var. Təcrübə mübadiləsi üçün çox faydalı saytdır
(W.W.W.tarix.info). Multimedia diskləri. Bakı →2010.(2.s.25 )
Təhsilin informatlaşması. Aralıq mərhələ. Bu mərhələdə DPT-nin respublikada əhatəli
inkişafı üçün şərait yaradılır. Müxtəlif səviyyəli DPT kurslarının sayı artırılır, müvafiq
infrastruktur yaradılır, zəruri bilik-bacarığa malik pedaqoji və texniki kadrlar hazırlanır.
Vahid DTS-nin tam inkişaf mərhələsi. Bu mərhələ DPT-nin qismən özünümaliyyələşdirmə
rejiminə keçməsilə xarakterizə olunur. Təhsil xidmətlərinin bir qismi müsabiqə əsasında
həyata keçirilir. Beynəlxalq təcrübədə distant təhsil texnologiyalarından nəinki müəllim kadrların hazırlanmasında, ümumiyyətlə müxtəlif istiqamətlər və ixtisaslar üzrə kadr hazırlığında
da istifadə edilir. Bu sahədəki beynəlxalq təcrübəni öyrənməli və respublikada səmərəli tətbiq
etməliyik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi
dünyada mövcud olan ən qabaqcıl texnologiyaları tətbiq etməliyik ki, Azərbaycanda virtual
dərslər, yeni texnologiyalar geniş yayılsın, bütün məktəbləri əhatə etsin. Bu çox böyük,
mürəkkəb, çoxlu maliyyə vəsaiti tələb edən proqramdır. Amma biz bunu etməliyik. Çünki biz
gələcəyə baxmalıyıq (İ.B.Əhmədov, Beynəlxalq konfrans materialları).
İKT-nin təhsil sisteminə və ayrı-ayrı fərdlərin, qrupların, cəmiyyətin intellektual inkişafına nəticə etibarı ilə insan potensialının inkişafına ölkələrin iqtisadi, texnoloji sıçrayışına ciddi
təsir imkanı nəzərə alınaraq bu problemin həlli ilə bütün sivil dünya ciddi məşğuldur. Bu problemin həllindən asılı olaraq ölkələrin sabah → informasiya cəmiyyətində beynəlxalq sistemdə
hansı mövqedə durmaları müəyyən olacaqdır. Bu səbəbdən Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi, Pedaqoji təhsil üzrə Koordinasiya şurası, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti və
Türkiyə cəmiyyəti Hacettepe Universiteti ilə, Təhsildə Qloballaşma və İKT mövzusunda bu
konfransı təşkil etmişdir. Bu konfransın istiqamətləri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir.
Konfrans istiqamətləri.
1) Pedaqoji təhsilin informatlaşmasmm konseptual və hüquqi-normativ təminatı.
2) Pedaqoji təhsildə elektron resurslar.
3) Pedaqoji təhsilin informatlaşmasının kadr təminatı.
4) Pedaqoji təhsilin informatlaşmasının elmi-metodik təminatı.
5) Respublikada təhsil sisteminin informatlaşmasmda ali pedaqoji təhsil müəssisələrinin
rolu.
6) Pedaqoji təhsilin idarəedilməsində İKT.
7) Pedaqoji ali təhsil müəssisələrinin Baloniya Prosesinə qoşulmasında İKT-nin rolu.
8) Pedaqoji ali təhsil müəssisələrində informatika müəllimlərinin hazırlanması problemləri.
9) İKT əsaslı təhsil menecmenti ixtisaslı kadrların hazırlanması perspektivləri.
10) Pedaqoji təhsildə Distant təhsil texnologiyaları.
11) Pedaqoji ali təhsil müəssisələrinin İKT üzrə özəl şirkətlərlə əlaqələri.
12) Qloballaşma dövründə təhsil problemi.(3. s. 10-11 )
İnteraktiv təlim metodları. İKT və onların tətbiqi. Təlim prosesinin daha da yaradıcı
olmasının və şagirdlər tərəfindən müxtəlif üsullar vasitəsilə hər hansı bir məlumatın
qavramlmasınm və qəbul edilməsinin artırılması üçün müxtəlif metodlar təklif olunur.
Müasir təlim metodlarından istifadədə fəal dərsin mərhələləri.
1) Motivasiya (problem situasiyanın yaranması, fərziyyələrin irəli sürülməsi, tədqiqat
sualı) →5-10 dəq.
2) Tədqiqat işi (qrup işi) →10-12 dəq.
3) Məlumat mübadiləsi (şagirdlərin cavabları, qruplarının cavabları bir-birinə təqdimatı)
→ 7-8 dəq.
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4) Məlumat müzakirəsi və təşkili → 5 dəq
5) Ümumiləşdirmə və nəticə → 5 dəq
6) Qiymətləndirmə → 3 dəq
7) Yaradıcı tətbiqetmə → 2 dəq ( 4.s. 134- 135)
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Summary
The article deals with the essence of ICT in education, it`s application in our educational
system, innovations. The theme of capabilities of the Internet and theme of using multimedia discs are
also covered in the article. Informatization of education, global information. The essence of distant
education, the reforms in our national education are discussed. The role of ICT in teacher training is
mentioned.
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KİMYANIN TƏDRİSİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN MÜSTƏQİL İŞLƏRİNİN
PROBLEMLİ YANAŞMA İLƏ ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİNDƏ
MÜASİR SƏMƏRƏLİ TEXNOLOGİYALARDAN İSTİFADƏ
Açar sözlər: müstəqil işlər, problemli təlim, effektiv texnologiyalar, metodika.
Ключевые слова: самостоятельное работы, проблемные обучение, эффективные технологии,
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Təlim prosesində şagirdlərin müstəqil işlərindən istifadə edilməsi onları bilik əldə
etməyə həvəsləndirir, mənimsənilmiş bilikləri tətbiq etmək bacarığı yaradılır, əqli fəaliyyəti
səfərbər edir, tədqiqatçılıq qabiliyyətləri inkişaf etdirilir.
Problemli təlimdən istifadə etməklə, məlum biliklərlə yeni bilik arasında ziddiyyət yaradılır, beləliklə də şagirdlərdə yeni materialı mənimsəmək üçün onlarda idraki tələbat formalaşdırılır.
Müasir effektiv təlim texnologiyalarından istifadə etməklə təlim sahələrinin hamısının
diqqətini bu prosesə cəlb etmək, onlar üçün maraqlı etmək, ən effektiv nəticələr əldə etmək
mümkün olur.
Bu cür texnologiyadan istifadə etməklə ən mürəkkəb məsələlərin həllini cütlərlə, kiçik
qruplarla və ya sinfin bütün şagirdləri ilə birlikdə həyata keçirmək mümkündür.
Müasir təlimin qarşısında qoyulan tələblərin təmin edilməsində bu metodlardan
kompleks istifadə etmək lazımdır.
Şagirdlərin müstəqil işlərinin problemli təlimlə əlaqələndirilməsində müasir metodlardan və səmərəli texnologiyalardan istifadəyə aid bir dərs nümunəsini nəzərdən keçirək.
Aldehidlər və ketonlar mövzusunun tədrisi
Bu mövzunu tədris etməkdə məqsəd:
1. Aldehidlər və ketonlar haqqında ilk anlayış vermək;
2. Aldehidlərin quruluşu, adlandırılması, xassələri, alınması, tətbiqi ilə şagirdləri tanış
etmək;
3. Molekulada atomların qarşılıqlı təsiri və maddənin xassəsinin onun quruluşundan
asılılığı ideyasını inkişaf etdirmək;
Resurslar: dərslik, aldehidlərin və ketonların quruluş formuluna və homoloqlarına aid
cədvəllər.
İş forması: ümumi siniflə, kiçik qruplarla və cütlərlə iş.
Təlim üsulları: interaktiv təlim metodları, problemli təlimlə şagirdlərin müstəqil işlərinin əlaqələndirilməsi.
Dərsin gedişi:
I mərhələ:
Motivasiya. Problemin qoyuluşu.
Aldehidlər haqqında ilk anlayış verildikdən sonra onların ümumi formulunu,
aldehidlərin homoloji sırasını yazmaqla onların üzərində müsahibə təşkil edilir.
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Müsahibə zamanı aşağıdakı problemli sual qarşıya qoyulur:
Aldehidlərin homoloji sırası ilə spirtlərin homoloji sırasının müqayisəsindən belə bir
sual yaranır.
Aldehidlərin ilk nümayəndəsi olan CH2O formaldehid adi şəraitdə qaz halındadır, lakin
spirtlərin ilk nümayəndəsi metil spirti isə mayedir.
CH3 – CHO Asetaldehid isə 210C-də qaz halına keçir. Bunun səbəbi nədən ibarətdir?
Şagirdlər müxtəlif fərziyyələr irəli sürürlər. Spirt molekulları arasında hidrogen
rabitəsinin mövcudluğu ideyası irəli sürülür. Onda yeni bir problem ortaya çıxır.
Nə üçün aldehidlər üçün hidrogen rabitəsi xarakterik deyildir?
Müəllim hidrogen rabitəsinin yaranması şərtini onlara xatırladır. Şagirdlər düşündürücü
fəaliyyətə cəlb olunduqdan sonra müəllim izah edir ki, aldehidlərdə bölünməmiş elektron
cütünə malik oksigen atomunun və həmçinin hidrogen atomunun olmasına baxmayaraq
spirtlərdə oksigenlə birləşmiş hidrogen rabitəsinin polyarlığı aldehidlərdəki karbonil qrupuna
birləşən C–H rabitəsinin polyarlığından çoxdur.
Yəni hidrogen rabitəsinin yaranması üçün yüksək elektromənfiliyə malik atomun olması
ilə yanaşı protonlaşa bilən hidrogen atomunun da olması tələb olunur.
O

Aldehidlərdə isə karbonil H C qrupundakı hidrogen atomu protonlaşma qabiliyyətinə malik deyil.
Lakin aldehidlərin karbonil qrupunda olan oksigen atomu başqa molekulun hidrogen
atomu ilə hidrogen rabitəsi yarada bilər. Məsələn: formaldehidin oksigeni su molekulunun
hidrogeni ilə hidrogen rabitəsi əmələ gətirir. Bunun nəticəsi olaraq formaldehid suda asan həll
olur.
Bu izahatdan sonra yeni bir problemli vəziyyət yaratmaq mümkündür.
H
C O funksional qrupda yerləşən C = O karbon ilə oksiBu məqsədlə aldehidlərdə
gen arasında olan iki qat rabitə doymamış karbohidrogenlərdə olan ikiqat rabitədən nə ilə
fərqlənir?
Şagirdlər müxtəlif fərziyyələr irəli sürür. Müəllim ikiqat rabitəyə qoşulmuş atomların
elektromənfiliklərinin müxtəlifliyini onlara xatırladaraq belə nəticəyə gətirir ki, aldehidlərdə
olan ikiqat rabitə doymamış karbohidrogenlərdəki iki qat rabitəyə nisbətən polyardır. Çünki
müxtəlif atomlar arasında yaranır. Doymamış karbohidrogenlərdə isə ikiqat rabitə eyni
atomlar arasında yaranır.
Daha sonra yeni bir problemli vəziyyət yaradılır. Karbonil qrupunda olan ikiqat rabitə
qonşu karbona birləşmiş C – H rabitəsinə təsir göstərə bilirmi?
Molekulda elektronların yerdəyişməsi qaydasına istinad edərək belə nəticə çıxarılır ki,
karbonil qrupuna birləşən karbon yanındakı hidrogen (α - hidrogen) daha çox mütəhərrik olur.
Ona görə ki, karbonil oksigeni molekulda elektron sıxlığını özünə tərəf cəzb etdiyindən ,karbonil qrupuna qonşu karbona birləşmiş hidrogen atomları mütəhərrikləşir. Aldehidlərin oksidləşməsi zamanı ona görə də ilk növbədə α-hidrogenlər oksidləşir. Bu izahatla molekulda atomların
qarşılıqlı təsiri ideyası bir daha inkişaf etdirilir. Bu əsasda aldehidlərin xassələri dərk etdirilir.

II mərhələ:
Tədqiqatın aparılması.
Bu mərhələdə aldehidlərin adlandırılması, xassələri və tətbiqinə aid materialın müstəqil
öyrənilməsi şagirdlər üçün çətinlik törətmədiyi üçün onlara kitab üzrə müstəqil iş verilir.
Bu məqsədlə şagirdlər əvvəlcə qruplaşdırılır. Sonra suallar yazılmış tapşırıq vərəqələri
onlara paylanılır.
Şagirdlər dərslikdəki materialı oxuyur və həmin suallara cavab hazırlayırlar.
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Tapşırıq 1.
Dərslikdəki materialı oxuyun aşağıdakı suallara cavab hazırlayın.
1. Aldehidlərin adlandırılması qaydasını izah edin.
2. Aldehidlərin fiziki xassələrini söyləyin.
3. Aldehidlərin alınması hansı üsullarla mümkündür.
Tapşırıq 2.
1. Aldehidlər hansı kimyəvi reaksiyalara daxil olur? Misal göstərin.
2. Ketonlar hansı birləşmələrə deyilir.
3. Ketonları hansı kimyəvi üsullarla almaq olar?
Tapşırıq 3.
1. Ketonlar necə adlandırılır?
2. Nə üçün ikili spirtlərin oksidləşməsindən keton almaq olur?
3. Ketonlar hansı kimyəvi reaksiyalara daxil olur?
III mərhələ:
Tədqiqatın aparılması.
Şagirdlər yuxarıda verilən suallara cavab hazırlamaq üçün dərslikdən istifadə edərək
müstəqil işi qruplarla yerinə yetirirlər.
IV mərhələ:
İnformasiya mübadiləsi.
Şagirdlər hazırladıqları cavabları qrup daxilində müzakirə edir, sonra hər qrupun
nümayəndəsi lövhədə cavabları ümumi sinfə təqdim edirlər.
V mərhələ:
Bu mərhələdə cavabların ümumiləşdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi yerinə yetirilir.
Müəllim şagirdlərin cavablarındakı qeyri-dəqiqliyi və natamamlığı dəqiqləşdirir və tamamlayır.
VI mərhələ:
Nəticələrin ümumiləşdirilməsi.
Yeni mövzuya aid öyrənilən biliklər aşağıdakı müddəalarla ümumiləşdirilir.
O
C
H aldehidlər üçün funksional qrup hesab olunur.
1. Aldehid qrupu
2. Aldehidlərin adının sonuna “al” şəkilçisi əlavə olunur.
3. Aldehidlərdə izomerlik ona qoşulmuş radikalın izomerliyi ilə müəyyən edilir.
4. Aldehidlərdə karbonil qrupuna birləşən hidrogen atomunu protonlaşma qabiliyyəti az
olduğundan onlar arasında hidrogen rabitəsi yaranmır. Buna görə də aldehidlər onlara müvafiq spirtlərlə müqayisədə aşağı temperaturda qaynayır.
5. Aldehidlər üçün xarakterik reaksiya gümüş-güzgü reaksiyasıdır.
6. Aldehidlərin öz aralarında gedən reaksiya aldol reaksiyası adlanır.
7. Ketonların adının sonuna “on” şəkilçisi əlavə olunur.
8. Ketonlar gümüş-güzgü reaksiyası vermir və polimerləşirlər.

VII mərhələ:
Yaradıcı tətbiq etmə.
Bu mərhələdə qruplara aşağıdakı məsələ və çalışmaları həll etmək tapşırılır.
1. Aşağıdakı sxemə aid reaksiya tənlikləri yazın.
CnH2n+2 → CnH2n+1OH → CnH2n+1CHO →
2. Aşağıda formulları verilən birləşmələrdə C-nun oksidləşmə dərəcəsini göstərin.
CH4 , CH3OH, CH2O, HCOOH, CO2
3. Aldol reaksiyasına aid bir reaksiyanın tənliyini yazın.
Qruplardan yuxarıdakı sual və çalışmalara cavab aldıqdan sonra, cavablar qiymətləndirilir.
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Meyar cədvəli lövhədən asılır və qiymətləndirmə həmin cədvəldə qeyd edilir.
Ev tapşırığı: Dərslikdən aldehidlər və ketonlar mövzusunu öyrənmək.
Tapşırığı yerinə yetirmək: Aldehidlərin tətbiqi sahələrini şaxələndirmə priyomundan
istifadə etməklə göstərin.
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dərslik.
2. Tağıyev T.İ. Üzvi kimyanın tədrisi metodikası: Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Elm, 2015.
А.В.Зулфигарова
Сочетание самостоятельной работы учащихся с проблемным подходом
с использованием современных эффективных технологий при изучении химии
Резюме
Статья посвящена методике сочетания самостоятельной работы учащихся с проблемным
подходом с использованием современных эффективных технологий при изучении химии. Использование самостоятельной работы учеников в процессе обучения поощряет их к приобретению знаний, развивает способность применять усвоенные знания, мобилизует умственную
деятельность и формирует исследовательские способности. Использование проблемного обучения создает противоречия между существующими и новыми знаниями, тем самым формируя
у учеников познавательную потребность в усвоении нового материала. Используя технологии
обучения, можно решить самые сложные задачи, осуществляя работу с парами, небольшими
группами или со всеми учениками в классе.
A.V.Zulfigarova
The combination of independent work of students with a problem approach using
modern effective technologies in the study of chemistry
Summary
The article is devoted to the method of combining independent work of students with a problem
approach using modern effective technologies in the study of chemistry. Using independent work of
students in the learning process encourages them to acquire knowledge, develops the ability to apply
acquired knowledge, mobilizes mental activity and forms research abilities. The use of problem
training creates contradictions between existing and new knowledge, thereby creating a cognitive need
for students to learn new material. Using the learning technologies, you can solve the most difficult
tasks, working with couples, small groups or with all the students in the class.
Rəyçilər: ped.e.d. M.M.Abbasov,
k.f.d. A.Ə.Teyli
Redaksiyaya daxil olub: 31.05.2018
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ГРУППОВЫЕ НОРМЫ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВУЗА
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Групповые нормы – это определенные правила, выработанные группой, принятые
ее большинством и регулирующие взаимоотношения между членами группы. Для
обеспечения соблюдения этих норм всеми членами группы вырабатывается также и
система функций. Функции могут носить поощрительный или запретительный
характер. В первом случае группа поощряет своих членов, исполняющих требования
группы – повышается уровень их эмоционального принятия, растет статус,
применяются другие психологические меры вознаграждения. Во втором случае группа
в большей степени ориентирована на наказание тех членов группы, поведение которых
не соответствует нормам. Это могут быть такие психологические методы воздействия
как бойкот, снижение интенсивности общения с "провинившимся", понижение его
статуса, исключение из структуры коммуникативных связей и др.
Особенно остро стоит проблема принятия системы групповых норм для нового
члена группы, адаптирующегося к непривычной для него системе отношений.
Познавая, какими правилами руководствуются члены группы в своем поведении, какие
ценности отношений исповедуют, новый член группы встает перед проблемой
принятия или отвержения этих норм, правил и ценностей. В целом, возможны четыре
варианта его отношения к данному вопросу: 1) сознательное, свободное принятие норм
и ценностей группы; 2) вынужденное принятие под угрозой санкций группы; 3) демонстрация антагонизма по отношению к группе (по принципу – не такой как все);
4) свободное, осознанное отвержение групповых норм с учетом всех возможных
последствий, вплоть до ухода из группы. Второй и третий варианты иллюстрируют
поведение, зависимое от группы - либо принятие ее норм под давлением, либо
противопоставление себя данной конкретной группе. При этом и тот и другой вариант
позволяют человеку найти свое место в группе – либо в рядах "законопослушных",
либо в рядах "мелкопоместных бунтарей". Как показывают исследования, второй
вариант поведения человека по отношению к группе является очень распространенным.
Феномен вынужденного принятия человеком норм и ценностей группы под угрозой
потери этой группы или своего устойчивого положения в ней получил название
конформизма и рассматривается сегодня как один из важнейших механизмов
поддержания целостности группы, единства ее ценностей и целей.
Нормы представляют собой совокупность правил и требований, стандартов
поведения, регулирующих взаимоотношения и взаимодействия между ее участниками.
Групповые нормы определяют, что допустимо и недопустимо в группе, желательно и
нежелательно, что правильно и неправильно. Нормы направлены на то, чтобы
подсказать членам группы, какое поведение и какая работа ожидаются от них. При
этом в организации нормы могут иметь положительный и отрицательный характер. В
ходе развития группы нормы могут изменяться, особенно при возникновении новых
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сложных групповых ситуаций. Однако без их согласования не может быть
организованной активности. Нормы можно разделить на две категории: а) нормы,
которые изначально задает руководитель группы; б) нормы, выработанные группой.
Для того чтобы выполнялись нормы, предложенные руководителем, ему зачастую
требуется прилагать для их соблюдения особые усилия. В противоположность этому
нормы, выработанные самой группой, защищаются членами группы. Группа осуществляет давление на своих членов, заставляя их подчиниться этим нормам. В группах могут возникать такие нормы, как защита неудачливого члена; защита молодого
члена; подчинение руководителю, выбранному самими участниками из состава группы;
стремление любой ценой обходиться без помощи других и др. Две последние нормы
особенно характерны для групп промышленных руководителей. В организации
групповые нормы могут быть классифицированы следующим образом: 1) гордость за
организацию; 2) достижение целей; 3) прибыльность; 4) коллективный труд; 5) планирование; 6) контроль; 7) профессиональная подготовка кадров; 8) нововведения; 9) отношения с заказчиком; 10) защита честности.
Групповые нормы при управлении процессом обучения английскому языку
студентов вуза функционируют, когда студенты и педагоги соглашаются с необходимостью создания определенных правил поведения в аудитории для того, чтобы создать
возможным совместное обучение. Во всех группах при управлении процессом
обучения английским языком студентов существуют нормы, и они относятся к
обширным сферам общественной жизни: 1) социальные и 2) процедурные.
Эти нормы влияют на все сферы жизни группы, начиная от формы одежды и
громкости речи и заканчивая темами. В образовательной среде мы можем столкнуться
с нормами, которые установлены между педагогом и студентами. Например, в
некоторых странах, студенты должны поднять руку, когда они хотят что-то сказать при
ответе на вопрос педагога. Будучи педагогом, вы могли бы установить такие нормы,
что посещение является обязательным, что работы, которые будут сданы, будут
оцениваться и что любое время задавать вопросы в аудитории является нормальным.
Некоторые педагоги стараются указывать на нормы поведения студентов в аудитории.
Однако, следует учитывать, что большая часть норм, которые регулируют нашу жизнь,
формируются неадекватно. Многие из «неофициальных норм» формируются спонтанно
и неосознанно во время взаимодействия членов группы, например, когда одни члены
группы следуют за поведением влиятельных членов группы или за лидеров группы.
Постепенно такое поведение превращается в «неофициальные нормы» и становятся
более сильными, чем «официальные нормы». Групповые нормы, касающиеся
управления за процессом эффективности и качества обучения английскому языку
могут либо улучшать, либо ухудшать академические достижения студентов. Например,
во многих аудиториях, мы сталкиваемся с «norm of mediocrity», которые относятся к
давлению на студентов, чтобы они не пытались отличиться чертами «зубрежка»,
«зануда» и т.д. Тогда возникает вопрос: как мы можем быть уверены в том, что нормы
в группе не препятствуют обучению английскому языку студентов.
Реальные групповые нормы по сути - это эмоциональные общественные продукты. С целью того, чтобы конструктивные и длительные нормы действовали, члены
группы должны усвоить их, чтобы они стали частью cистемы ценностей всей группы.
Если студенты соблюдают эти нормы с целью избежать наказания и будучи послушными, они не смогут просуществовать продолжительное время, пока они не будут
приняты большинством членов группы. Исходя из этого, Дюркгейм Э. считает
необходимым, установление процесса построения норм в самом начале деятельности
группы. Он предлагает формулировать потенциальные нормы, обосновывая их цель
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получить поддержку, обсудив их со своей группой и в итоге прийти к общему
заключению о «групповых нормах», и учитывая последствия нарушения норм.
Далее перечислены определения групповых норм: 1) Предоставьте студентам письменное введение о себе, как вы представляете себе работу группы. Особенно
дайте им знать, что многие вещи могут отличаться от того, какими они были прежде.
Многие студенты не привыкли к ведению занятий на английском языке до того, пока
они не поступили в университет. Если занятия по разговорной практике, то педагог
должен с самого начала уведомить студентов о том, что занятия будут вестись на
английском языке. Написав введение, задайте вопрос: «Насколько моя аудитория будет
отличаться от того, к чему привыкли мои студенты». 2) Напишите на доске нормы,
которые вы предлагаете и попросите студентов обсудить их в паре, чтобы выяснить,
согласны ли они с ними. Если они задают вопросы по предложенным нормам, это
признак вносить вклад в работу группы. Если они хотя внести изменения в то, что вы
считаете важным, объясните им свою точку зрения и почему вы считаете это важным
для их обучения. 3) После обсуждения и принятия решения относительно норм,
раздайте студентам в письменном виде принятые групповые нормы. Вы можете
попросить их объяснить эти соглашения друг другу еще раз, и если они могут на
английском языке. 4) Развесьте принятые правила на учебном плакате, чтобы они
служили постоянным напоминанием того, что было принято группой. 5) Указывайте на
список групповых норм, когда указываете на них. 6) Следуйте тому, что если одной из
норм является приходить вовремя, а вы сами опаздываете, то эта норма не будет
воспринята всерьез. 7) Приходите вовремя на занятия. 8) Выполняйте домашнее
задание, помогайте друг другу на английском языке. 9) При пропуске занятия, звоните
студенту по группе с целью подготовленности к следующему уроку.
Для педагога предусмотренные нормы следующие: 1) Заканчивайте вовремя.
2) Домашнее задание и тесты должны быть проверены в течение недели. 3) Заранее
предупреждайте о тесте. Нормы, предусмотренные для всех: 1) Слушайте друг друга;
2) Помогайте друг другу; 3) Воодушевляйте друг друга; 4) Не обижайте друг друга не
смейтесь над чужими слабостями; 5) Следует рисковать; 6) Можно совершить ошибки.
Что мы можем предпринять, если норма, которую приняла аудитория является
разрушительной и приводящей к отрицательным результатам. Ввиду социальной
природы групповых норм, мы должны указать на решение проблемы. Уилк X. и Книнненберг Э. предложили четыре шага: 1) Мы должны определить проблему. 2) Мы
должны собрать студентов с целью обсудить их взгляды и восприятие проблемы. Предложение можно начать следующим образом: «Я бы хотела узнать, считает ли большая
часть группы, что у нас есть проблема с .....». 3) Мы должны попросить группу прийти
к согласию изменить норму. Например, сказав, «Мы все осознаем, что это проблема».
4) После того, как определен путь решения проблемы, стоит вновь сказать: «Мы
пришли к решению, мы будем.....».
Этот процесс с учетом четырех пунктов может продолжаться долго, пока будут
устанавливаться взаимоотношения друг с другом. Иногда педагог может заметить, что
у студентов есть прекрасное осознание что-либо сделать.
В заключение следует резюмировать основные положения: 1) Определенные правила поведения необходимы для того, чтобы сделать обучение возможным; 2) Некоторые групповые нормы явно назначаются студентами или педагогом; 3) Реальные
групповые нормы являются социальным продуктом, чтобы эти нормы были
конструктивными, необходимо, чтобы они были подробно приняты большинством
группы; 4) Необходимо, чтобы нормы были установлены в начале; 5) Неэффективные
нормы должны быть изменены посредством общего согласия. 6) Если кто-то нарушает
всеми принятые нормы, вы можете обратиться к студентам за помощью в ее усилении;
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7) Пословица «делай то, что говоришь» относится к групповым нормам; 8) Групповые
нормы могут быть сформулированы, в виде контракта, который принят и подписан
всей группой студентов. 9) Может возникнуть конфликт между нормами в группе и
институционными нормами и «скрытой программы» может привести к разрушению
всех попыток. Поэтому самым лучшим решением в такой ситуации является
объединить усилия всей группы студентов или же, распространить свои идеи между
коллегами, чьи мнения совпадают с вашим.
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A.M.Amirova
Ali məktəb tələbələrinə ingilis dilinin tədris olunması prosesinin idarə olunmasında
qrup normalarından istifadə yolları
Xülasə
Tələbə və müəllimlər birgə tədris şəraitinin yaradılması məqsədilə tədrisdə müəyyən davranış
qaydaları formalaşdırmağın zərurəti ilə razılaşdıqda ali məktəb tələbələri üçün ingilis dilində tədris
prosesinin idarə edilməsində qrup normaları müəyyən olunur.
A.M.Amirova
Group Norms in the Management of English Language Learning Process
of University Students
Summary
Group norms in the management of the English language learning process of university students
function when students and teachers agree on the need to create certain rules of behavior in the
classroom in order to create possible co-education.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ДИАЛОГОВ
В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Ключевые слова: коммуникативные упражнения, устная речь, диалогическая речь, коммуникативная компетенция
Açar sözlər: kommunikativ tapşırıqlar, şifahi nitq, dialoji nitq, kommunikativ səriştə
Key words: communicative exercises, oral speech, dialogical speech, communicative competence

В изучении русского языка как иностранного студентам предоставляется
литература, в которой отражена специфическая система для развития прежде всего
коммуникативной функции. Самым эффективным средством, раскрывающим речевой
потенциал, являются, конечно, упражнения, связанные с диалогической речью.
По мнению Е.Н. Соловой, в качестве основных, обучающих диалогических форм
общения (ДФО) фигурируют упражнения, развивающие умение быстро и разнообразно
реагировать на сказанное собеседником, умение поддержать беседу («Как бы вы
реагировали, если бы вам сказали...»). Считается, что без этого невозможно обеспечить
такое усвоение речевых единиц, когда восприятие одного из членов диалогического
единства сразу же вызвало бы в памяти другой или другие члены этого единства.
Упражнения типа «Как бы вы реагировали...» развивают умение самостоятельно
решать, что из имеющегося запаса подходит для данного случая (4, с.239)
Диалог является одним из эффективных видов упражнений по русскому языку,
который развивает устную речь учащихся и формирует у них коммуникативную
компетенцию. Необходимо обратить внимание на то, что многие не русскоговорящие
студенты не могут правильно выражать свои мысли, не могут поддерживать разговор
вследствие недостаточного развития устной русской речи.
На уроках русского языка студенты зачастую выполняют следующие упражнения: переводят тексты, выполняют грамматические задания, т.е. изучая русский язык
студенты учатся читать, понимать тексты, переводить их, в связи с чем запоминание
новых слов представляет собой недостаточно развитое пространство. В подобной
форме запоминаются и используются те слова, которые необходимы в данном тексте
или при выполнении определенных упражнений. Таким образом, при выполнении
такого рода упражнений затрудняется усвоение разговорной русской речи.
Наряду с развитием у студентов навыков чтения и письма (выполнение
грамматических упражнений) следует также развивать восприятие русской речи на
слух, дополняя ее неосознанной (автоматической) реакцией на речь собеседника в
различных ситуациях.
При использовании преподавателем упражнений «диалогов» в аудитории следует
смоделировать среду, приближенную к реальной языковой среде. Учитывая, что при
диалоге употребляется разговорный стиль, преподаватель не может использовать
только художественные и публицистические тексты, т.е. лексический состав данных
стилей не приемлем при обыденном общении.
По справедливому замечанию Е.Н. Соловой системный характер сочетания различных учебно-методических компонентов открывает широкие возможности для их
дифференцированного использования на определенных этапах обучения, для опреде-
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ленных уровней и конкретных целей обучения, при этом формируются адекватные им
структура и содержание упражнений и методических приемов (5,с.239).
При построении упражнений на коммуникативной основе, студенты усваивают
необходимую дополнительную лексику, а также правильно, последовательно высказывают свои мысли, которые они в дальнейшем будут применять в разговорной речи.
Обучение русскому языку иностранных студентов является не только целью, но и
эффективным средством овладения основными видами речевой деятельности.
Устная речь, доминирующая на всех этапах обучения, должна опережать развитие навыков письменной речи. Каждый студент, вступая в диалог, имеет определенную
цель и задачу. Основой диалогической речи студентов является сотрудничество и
взаимопонимание с собеседником. Каждый из студентов выступает слушающим и
говорящим поочередно, в данном процессе могут учавствовать два и более лиц.
При введении диалогических упражнений на русском языке студенты должны
иметь навыки, которые будут обеспечивать ход беседы. Во-первых, это может быть:
Мотив к высказыванию, который выражается:
а) Вопросом ( Ты пойдешь домой? Ты любишь хоккей или футбол?)
б) Утверждением ( Я иду домой)
в) Просьбой (Помоги мне, пожалуйста, туда добраться. Дай мне ручку, пожалуйста).
Умение реагировать на мотив, которое выражается двумя способами репликастимул/ реплика-рекция.
Наиболее применяемыми являются: вопрос-утверждение, вопрос-вопрос, утверждение- утверждение, утверждение-вопрос.
Применять речевые упражнения педагог должен по степени сложности восприятия их студентами. Начинать необходимо с простых диалогов, подготовительных, которые будут определяться обилием вопросительных предложений. Их также можно сопровождать иллюстрациями, репликами, комментариями. Тем самым преподаватель упрощает обучение искусственными диалогами, которые доступны аудитории. Контролировать данный процесс преподаватель может в форме перевода, пересказа на родной
язык студентов-иностранцев.
Построение упражнений по модели диалога речи постепенно осложняется сложными вводными конструкциями, СПП с разными видами подчинительной связи, а также
дополняется упражнениями с «перекодированием» прямой речи в косвенную. Материал
дается в натуральном виде, без комментариев. Речь должна осуществляться нормальным
тоном, без пауз. На этом уровне у студентов формируются навыки аудирования.
Далее педагог переходит на следующий уровень, когда студенты воспроизводят
диалоги, целью которого является точное их воспроизведение. Также они могут
разбиться на пары и пересказать диалог имитируя прослушанное.
Выполняя подготовительные упражнения и многократное прослушивание,
студенты внедряют их в речь и применяют в дальнейшей речевой деятельности.
В процессе обучения на основе упражнений с диалогической речью педагог
может легко управлять, корректировать, менять роли, направлять аудиторию.
Преимущества обучения русскому языку при помощи диалогической формы
общения доступны студентам тем, что: обычно разговор связан с бытовыми темами близкими и понятными студентам, её относительно легко освоить, структура предложений
предельно проста на начальных уровнях. Иными словами, диалог требует автоматизированных речевых навыков. Выработка их входит в задачу коммуникативных упражнений. Самыми продуктивными и эффективными мы выделили следующие упражнения:
а) Вопросно-ответные упражнения часто встречаются в повседневном общении.
Структура их предельно проста: один запрашивает информацию, другой отвечает. Они
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всегда являются коммуникативными. Степень развернутости и сложности ответов в
вопросно-ответных упражнениях зависит от характера вопросов. Вопросно-ответные
упражнения могут быть выполнены в разных формах: коллективно, попарно,
индивидуально, самостоятельно.
б) Упражнения с использованием реплик. В реальном акте общения его участники
очень часто реагируют на невопросительные реплики. Так возникает сообщение
информации и речевая реакция на сообщение. Реплики-реакции могут выражать
удивление, уточнение, сомнение, догадку, предположение и т.д. В качестве речевого
материала для реплик-стимулов в упражнениях с коммуникативными установками
используются жизненные ситуации, взятые из разных сфер речевого общения.
в) Что касается ситуативных упражнений, следует отметить, что они прививают
навыки речевого общения на русском языке, воссоздают на уроке определенные
коммуникативные ситуации, близкие к естественным условиям. Данные упражнения
являются самыми эффективными, вызывают интерес к изучению русского языка,
запоминанию языкового материала, способствуют выработке таких речевых умений,
как спрашивать и отвечать на русском языке.
г) Ролевые игры представляют собой разновидность ситуативных упражнений.
Студенты вовлекаются в коммуникативный акт на русском языке с помощью игры.
Данный вид упражнения облегчает процесс овладения языком, мотивирует студентов.
Данный вид упражнения можно проводить как коллективно, так и попарно.
д) Беседа готовит учащихся к неподготовленной речи, характерной для процесса
общения. Тематика беседы весьма разнообразная, и должна заинтересовать студентов,
т.к. беседы ведутся со студентами, а также могут перейти в дискуссию, обмениваться
своими мыслями и высказывать свою точку зрения.
Диалог может проводиться как между студентами, так и между студентом и
учителем не только в устной, но в интерактивной форме и т.п. Используя на уроке
интерактивные методы обучения, можно воспроизвести короткий фильм, предоставить
информацию из новостей, далее студенты могут проводить речевые практики между
собой на русском языке или вести диалог. Педагог из просмотренного или
услышанного может задавать вопросы студентам и требовать развернутые ответы.
Подводя итоги, следует отметить, что данные упражнения способствуют не
только усвоению русской речи, но и прививают навыки говорения на изучаемом языке,
а также способствуют восприятию русской действительности.
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İ.Q.Qasımova
Rus dilinin xarici dil kimi tədrisində dialoqların kommunikativ funksiyaları
Xülasə
Məqalədə bir xarici dil kimi rus dilinin tədrisində dialoji nitqlə bağlı tapşırıqların daxil edilməsi
məsələləri nəzərdən keçirilir. Tapşırıq tiplərinin təfsilatı ilə nəzərdən keçirilməsi bizə imkan yaradır ki,
rus dilinin bir xarici dil olaraq tədrisinin müxtəlif səviyyələrində sual-cavab funksiyalarını müəyyən256
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ləşdirək, rus dilinin dialoji nitqində düşünülmüş cavabları verə bilək. Kommunikativ tapşırıqların
yerinə yetirilməsinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, rus dilini öyrənən tələbələrdə xarici dilin
öyrənilməsinə yönəlmiş dil səriştələrini formalaşdıraq.
I.G.Gasimova
Communicative Functions of Dialogue in Learning
the Russian Language as a Second Language
Summary
In the article issues linked with the inclusion of dialogical exercises into the system of the
Russian language as a foreign language is considered. Detailed consideration of types of exercises
makes it possible to determine the functions of question-answers situational tasks with the use of hints
for the “reasonable” understanding of Russian dialogical speech on the different levels of learing the
Russian as a foreign language.
The aims of using communicative tasks are to arise interest in the students to learn the Russian
language and formulate in them communicative competence of foreign language.
Рецензент: к.ф.н., доц. Ф.С.Бахшиева
Redaksiyaya daxil olub: 02.04.2018
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СОЧЕТАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛЕКЦИЯМИ
И СЕМИНАРАМИ В СИСТЕМЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Ключевые слова: познавательная деятельность, знание, исследовательские умения, творческая
познавательная деятельность.
Açar sözlər: idrak fəaliyyəti, bilik, tədqiqat qabiliyyətləri, yaradıcı idrak fəaliyyəti,
Key words: cognitive activity, knowledge, research skills, creative cognitive activity.

Одним из резервов оптимизации подготовки учителя в педагогическом вузе
является комплексное планирование самостоятельной работы в организации руководства познавательной деятельности студентов в системе учебно-воспитательного
процесса. Об этом свидетельствуют исследования по проблеме совершенствования
учебного процесса в вузе (В. С.Ильина, И. Т. Огородникова, А.И.Щербакова и д р.), а
также опыт работы российских и белорусских педвузов.
Исходя из этого, мы сформулировали в ходе исследования рабочую гипотезу:
эффективность комплексного планирования самостоятельной работы и руководство
познавательной деятельностью студентов будет зависеть от учета ее структуры и
сочетания с различными формами организации учебного процесса по каждой учебной
дисциплине.
На основании изучения и обобщения опыта работы педвузов по указанной проблеме мы определили структуру самостоятельной работы, включающую:
1) организуемую преподавателем познавательную деятельность студентов на лекции, семинарских занятиях, протекающую под непосредственным его руководством,
направленную на восприятие и первичное овладение знаниями, формирование умений,
необходимый для осуществления познавательной деятельности (например, слушать,
записывать лекцию, выделять главное, соотносить факты и обобщения, строить логику
изложения, работать с учебной и научной литературой, формулировать вопросы и т.д.)
2) внеаудиторную, направляемую преподавателем, но протекающую без непосредственного его влияния, самостоятельную познавательную деятельность студентов по фронтальным заданиям, преследующую цель воспроизведения, дальнейшего
осмысления, углубления и расширения знаний по программе изучаемой дисциплины,
овладения умениями самостоятельной работы с различными источниками; формирование исследовательских умений;
3) учебно-исследовательскую творческую познавательную деятельность по
индивидуальным заданиям с учетом программ по предмету и познавательного интереса
студентов, протекающую под руководством преподавателя, но без непосредственного
его влияния. Ее цель - углубление, расширение знаний по конкретному вопросу
изучаемой науки, выработка новых исследовательских умений через приобщение
студентов к активной поисковой деятельности.
С учетом принятой нами структуры мы попытались определить сочетания
самостоятельной работы с лекцией, семинарами. Опыт некоторых вузов показал, что
многие преподаватели направляли познавательную деятельность студентов на изучение
новой информации без воспроизведения и осмысления, понимания информации,
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данной в лекции и учебном пособии по изучаемой теме, что отрицательно влияет не
только на овладение знаниями, но и на воспитание у будущих учителей культуры
умственного труда, значительно снижает эффективность лекций и семинаров в системе
педагогической подготовки, а также создает пренебрежительное отношение к осуществлению самостоятельной работы.
На основе анализа личного опыта и учета принципов дидактики высшей школы
мы разработали и проверили опытным путем целесообразность использования
следующих сочетаний:
1. Самостоятельная работа следует за лекцией
2. Самостоятельная работа осуществляется в ходе лекции, следует за ней.
3. Самостоятельная работа предшествует лекции и семинарам и является составной их частью.
4. Самостоятельная работа предшествует семинарам, является их составной
частью, за которой следует лекция, включается в лекцию.
В первом сочетании целью самостоятельной работы является воспроизведение,
осмысление и запоминание основных научных положений, данных в лекции,
углубление и расширение знаний по узловым проблемам. Самостоятельная работа в
этом сочетании будет находиться в прямой зависимости от методики лекции,
используемых лектором приемов активизации познавательной деятельности студентов.
Данное сочетание оправдывается при изучении круга вопросов курса, играющих
огромную роль в вооружении студентов знаниями, которые студент обязан не только
понять, но и запомнить, чтобы в процессе изучения последующих разделов курса
активно использовать их в оценке конкретных теорий.
При втором виде сочетаний (самостоятельная работа осуществляется на лекции и
следует за ней по заданию преподавателя) самостоятельная работа, включенная в
лекцию, выступает как условие активизации познавательной деятельности, как
подготовительный этап к домашней работе. Такое сочетание, как показал опыт,
целесообразно при изучении материала, не включенного в программу практических
занятий, но необходимых для усвоения с точки зрения соблюдения логики науки. В
процессе организации самостоятельной работы у студентов формируются познавательные умения вычленять общее и специфическое, сравнивать теории, делать выводы.
С этой целью студентам предлагались специально разработанные задания, например:
по ходу лекции выделить и записать на полях характерные особенности психологических взглядов каждого из рассматриваемых в лекции психологов.
Следующая за лекцией самостоятельная работа преследовала цель воспроизведения, осмысления, расширения имеющихся у студентов знаний и подготовки к
активному восприятию последующих разделов курса.
Третий вид сочетания, когда самостоятельная работа предшествует лекции,
является ее составной частью и следует за ней, а практические занятия строятся на их
основе. В данном сочетании самостоятельная работа является подготовительным
этапом к активному усвоению теоретических вопросов, включенных в лекцию. По
характеру она может быть различна. В одном случае она представляет самостоятельное
изучение вопросов программы, не раскрываемых ранее, но имеющих важное значение
для активизации познавательной деятельности студентов в процессе предстоящей
лекции. В другом случае – самостоятельная работа, предшедствующая лекции, может
носить характер актуализации, обобщения ранее усвоенных знаний, имеющих непосредственную связь с темой предстоящей лекции.
Данное сочетание дает оптимальные результаты не только при изучении тем
проблемного характера, но и при рассмотрении отдельных психологических систем
классиков психологии. Четвертый вид сочетания (самостоятельная работа, семинары,
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лекция) при имеющейся структуре организации учебного процесса по психологии
(лекция и семинарские занятия проводятся параллельно) используется в практике
преподавания довольно часто. Вместе с тем, такая организация учебного процесса у
многих преподавателей вызывает протест, так как при ней часто нарушается логика
учебного процесса, традиционный подход к его построению, согласно которому все
вопросы, включенные в программу семинаров, должны быть предварительно рассмотрены в лекции.
Проведенная нами опытная проверка целесообразности использования данного
сочетания показала, что при правильном подходе к методике организации и
руководству самостоятельной работы они являются весьма эффективными, хотя при
этом и нарушается до некоторой степени логика учебной дисциплины. Учитывая это,
мы попытались определить условия, при которых названное сочетание позволяет не
нарушать логику при изучении темы и курса в целом:
1. Четкое определение содержания, круга вопросов по всей теме и каждому
занятию;
2. Осуществление связи нового материала на основе учета узловых вопросов
курса с изучаемыми и изученными ранее темами;
3. Обобщение изучаемого материала по каждому из вопросов, включенному в
содержание занятия;
4. Организация творческой индивидуальной самостоятельной работы и сочетание
ее с фронтальными заданиями;
5. Организация инструктажа по методике самостоятельной работы и осуществление систематического руководства и контроля за работой студентов.
Используя названные виды сочетаний, мы пришли к выводу о необходимости увеличения объема заданий на воспроизведение, осмысление, и на этой основе углубление
данной студентам готовой информации, направленной на стимулирование систематической самостоятельной работы студентов. Огромную роль играет четкая организация аудиторной самостоятельной работы. Наиболее оправдавшими себя видами
заданий являются: выделение (в процессе записи) путем подчеркивания основных
положений по каждому вопросу, включенному в план, данный лектором, запись на
полях тетради развернутого плана лекции с учетом простого плана, данного преподавателем и т.д. Выполняемые студентами задания положительно сказались не только на
усвоении ими знаний, но на проведении самостоятельной работы. Так, в начале чтения
лекций, по данным анкет, предложенных студентам, и индивидуальных бесед, проведенных с ними, можно сказать, что лишь 20% студентов осуществляли работу над лекцией дома с учетом указаний лектора, после изучения первого раздела курса (спустя
полтора месяца) уже 87% студентов указали, что осуществляют работу над конспектом
лекции и учебником после каждой лекции. Отвечая на вопрос, что помогло им в
организации систематической работы, студенты выделяли различные факторы, на особое значение отводили самостоятельной работе на лекции (95% студентов), требующей
знания материала не только данной, но и предшествующих лекций. В содержание
домашней самостоятельной работы мы включили различные по характеру познавательной деятельности задания: от воспроизводящей до творческой. Данные исследования показали, что студенты не только недооценивают, но относятся с пренебрежением к выполнению заданий, в основе которых лежит воспроизводящая познавательная деятельность (работа с конспектом лекций, учебником). В результате этого
снижается качество выполнения заданий требующих творческо-поисковой познавательной деятельности (вычленение главной мысли изучаемого источника, группировка
материала, подготовка новой информации). Исходя из этого, мы попытались в процессе
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исследования разработать типичные виды заданий для домашней самостоятельной
работы. В результате мы выделили такие:
1) обработка конспекта лекций и самостоятельное составление плана устного
ответа по ним с запоминанием;
2) запись на полях тетради основных положений по вопросам, не раскрываемым в
лекции;
3) составление плана к главе учебника;
4) подготовка тезисов к главе или конкретному параграфу учебника;
5) конспектирование психологической литературы;
6) составление списка литературы о психологических взглядах классиков психологии;
7) аннотированный обзор материала журнальных статей по конкретной психологической теме;
8) составление плана статьи, тезисов, выборочное конспектирование отдельных
глав монографии по интересующей студента теме;
9) подготовка устных сообщений, докладов;
10) сопоставленный анализ взглядов психологов по узловым вопросам;
Выполнение студентами внеаудиторной (домашней) самостоятельной работы,
позволяло разнообразить характер познавательной деятельности студентов на семинарах, более эффективно формировать умения и навыки творческой самостоятельной работы.
Как показала опытная работа, наиболее эффективными оказались несколько типичных групп заданий. К ним можно отнести следующие:
1) просмотреть написанный студентом конспект изучаемой статьи (глав книги)
психологов ответить на вопросы: какие выводы вы сделали для себя, изучив данную работу?
Указать положения, имеющие не проходящее значение. Такие задания способствуют актуализации знаний и мыслительной деятельности студентов не только по психологии, но по другим дисциплинам;
2) составление плана ответа на поставленный преподавателем вопрос на основе
использования конспектов ряда изученных дома статей по теме;
3) составление плана статьи, тезисов главы, вычленение основных положений;
4) подготовка сообщения (устно) по одному из вопросов, данных к домашнему
заданию (по выбору студента) с использованием составленных дома конспектов статей.
5) проведение анализа ответа выступавшего одногруппника с аргументаций своих
замечаний.
6) написание рецензий на письменную работу товарища;
7) выступление с докладом (сообщением), подготовленными дома по конкретному вопросу;
8) выступление с устным обзором научной психологической литературы (по
интересующему студента вопросу) о конкретном классике психологии;
Использование различных видов сочетаний самостоятельной работы с лекцией и
семинарскими занятиями способствует осуществлению дидактической связи между
ними и позволяет разработать систему типичных заданий для аудиторной и
внеаудиторной работы студентов. Определение же системы заданий с учетом структуры самостоятельной работы по всем учебным дисциплинам мы рассматриваем как
условие осуществления внутрипредметной и межпредметной связи, планомерного руководства познавательной деятельностью студентов, подготовки их к выполнению информационной, исследовательской функции.
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A.Quliyev
Ali məktəblərdə təlim prosesi sistemində sərbəst işlərin mühazirə
və seminarlarla əlaqələndirilməsi
Xülasə
Müstəqil işin inteqral planlaşdırılmasının və tələbələrin bilik fəaliyyətinin idarə edilməsinin
effektivliyi onun strukturunun və hər bir tədris fənni üçün tədris prosesinin müxtəlif formaları ilə
birləşməsindən asılı olacaqdır.
Apardığımız müşahidələr göstərdi ki, yuxarda qeyd edilən əlaqələndirmədən istifadə edərək
sərbəst işlərin təşkilatı və rəhbərlik metodikasının səmərəli təşkili daha da effektli nəticələr verir, ola
bilsin ki, bu prosesdə təlim intizamı müəyyən mənada pozula bilər.
Müxtəlif kombinasiya işlərinin mühazirə və seminarlarla əlaqələndirilməsi onlar arasından
didaktik əlaqələrin qurulmasına kömək edir və tələbələrin auditoriya və audiotoriyadankənar işlərinə
görə tipik vəzifələrin bir sistemini inkişaf etdirməyə imkan verir. Bütün akademik kurslarda müstəqil
işin strukturunu və vəzifələr sisteminin xüsusiyyətini nəzərə alaraq, fənlərarası və predmetlərarası
kommunikasiyasının həyata keçirilməsini, tələbələrin idrak fəaliyyətinin sistemli idarə edilməsini
onları informasiya, tədqiqat funksiyasına hazırlamaq üçün şərt kimi qiymətləndiririk.
A.Guliyev
Coordinating work with lectures and workshops in the learning process
in higher education institutions
Summary
The effectiveness of the integrated planning of independent work and the management of
students' knowledge management will depend on the combination of its structure and the different
forms of teaching process for each subject.
Our observations have shown that the effective organization of the free-of-charge work and the
effective management of the method using the above mentioned coordination gives even more
effective results, maybe the training discipline can be violated in some way.
It helps to build didactic relationships between lectures and workshops by combining different
combinations and enables students to develop a system of typical tasks for audiences and audiovisual
work. Considering the structure of the tasks system in all academic disciplines, we regard the
interdisciplinary and interdisciplinary communication as a condition for systematic management of
students' cognitive functioning, and to prepare them for information and research.
Rəyçi: ADU-nun Psixologiya kafedrası
(20.04.2018-ci il tarixli iclasının qərarı (pr. №10)).
Redaksiyaya daxil olub: 08.05.2018
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПРИ РИНОЛАЛИИ
Ключевые слова: ринолалия, коррекция, гласные звуки, согласные звуки, логопедическое занятие,
постановка дыхания.
Açar sözlər: rinolaliya, korreksiya, sait səslər, samit səslər, loqopedik məşğələ, tənəffüsün qoyuluşu.
Key words: rinolalia, correction, vowel sounds, consonant sounds, speech therapy, breathing

Ринолалия, обусловленная врожденными расщелинами губы и нёба, представляет
собой серьезную проблему для логопедии. Она является предметом внимания психоневрологов и логопедов. Расщелины принадлежат к наиболее частым и тяжелым порокам развития. (Ипполитова А.Г., 1983).
По статистике рождения детей с расщелинами, на 600-1000 новорожденных
рождается один ребенок с расщелиной губы и нёба. (Дмитриева В.С.).
Выделяют следующие виды расщелин:
Врожденные расщелины верхней губы:
1) врожденная скрытая расщелина верхней губы (одно- или двухсторонняя);
2) врожденная неполная расщелина верхней губы;
а) без деформации кожно-хрящевого отдела носа (одно- или двусторонняя);
б) с деформацией кожно-хрящевого отдела носа (одно- или двусторонняя);
3) врожденная полная расщелина верхней губы (одно- или двусторонняя).
Врожденные расщелины неба: (Дмитриева В.С.)
1) расщелина мягкого нёба:
а) скрытые (субмукозные);
Наиболее трудно обнаружить субмукозную (подслизистую), или скрытую,
расщелину.
Для ее выявления следует обратить внимание на заднюю поверхность нёба,
которая при утрированном произнесении звука «а» с широко открытым ртом слегка
втягивается в форме небольшого треугольника. Слизистая оболочка в этой области
истончена и имеет более бледную окраску.
б) неполные;
в) полные.
2. расщелины мягкого и твердого нёба (скрытая, неполная, полная);
3. полная расщелина альвеолярного отростка, твердого и мягкого нёба (односторонняя, двусторонняя);
4. полная расщелина альвеолярного отростка и переднего отдела твердого нёба:
а) неполные (одно- или двусторонняя);
б) полные (одно- или двусторонняя).
Коррекционно-педагогическая работа по исправлению ринолалии строится с
учетом особенностей строения артикуляционного аппарата до и после операции
(уранопластики) влияния ограничений функций нёба и глотки на звукопроизношение и
голосообразование, индивидуальной реакции обучающегося на свое состояние. В
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зависимости от этого индивидуально подбираются методические приемы. (Чиркина
Г.В., 1987)
Коррекционной работа разделена на 4 этапа.
1. Дооперационный подготовительный этап.
2. Послеоперационный этап (постановка гласных звуков, устранение избыточного
носового резонанса).
3. Этап коррекции звукопроизношения, координации дыхания, фонации и
артикуляции.
4. Этап полной автоматизации новых навыков.
Продолжительность этапа определяется индивидуально. Приступать к целенаправленному исправлению ринолалии следует как можно раньше — с 3 лет. Занятия
проводят амбулаторно, не менее двух раз в неделю.
Прежде всего необходимо тщательно обследовать ребенка, чтобы выявить
индивидуальные особенности речевого развития. На основании этих данных составляется индивидуальный план коррекционно-воспитательной работы.
В обследование входят:
1) описание анатомических особенностей строения всего артикуляционного
аппарата и самого врожденного дефекта;
2) определение состояния физиологического и речевого дыхания;
3) выявление особенностей звукопроизношения;
4) определение уровней общего речевого и интеллектуального развития;
5) изучение изменений в эмоционально-волевой сфере ребенка. (Чиркина
Г.В.,1987г.)
Обследование начинается с осмотра артикуляционного аппарата. Логопед классифицирует вид расщелины, выясняет, в каком возрасте были сделаны пластические
операции губы и нёба, а затем подробно описывает состояние всех органов артикуляции.
Логопедические занятия с детьми, страдающими врожденными расщелинами
нёба, должны проводиться только индивидуально.
Дооперационное логопедическое воздействие при открытой ринолалии до
недавнего времени почти не применялось. Занятия проводились в основном с оперированными больными. При операции анатомический дефект частично или полностью
устраняется, но нужного эффекта для речи чаще всего не возникает.
Поздние сроки осуществления операции уранопластики, недостаточная эффективность ее влияния на совершенствование речи, длительность логопедического воздействия после операции и ряд других причин привели к необходимости пересмотра
сроков логопедического воздействия после операции и заставили искать плодотворные
пути логопедической работы до операции.
Если исходить из того, что дефект речи при ринолалии обусловлен не только
наличием расщелины, но и неправильным положением языка в полости рта и
нарушением взаимодействия мышц всего артикуляционного аппарата, то можно
предположить, что компенсация двух последних дефектов (неправильного положения
языка в полости рта и нарушения взаимодействия мышц артикуляционного аппарата)
возможна до операции и обеспечит предпосылки для улучшения речи.
До операции можно создать предпосылки для формирования правильной речи.
Логопедическое воздействие в дооперационном периоде осуществляется в условиях
наличия анатомического дефекта у больных, часто имеющих также определенные
психологические особенности.
Поэтому в работе учитываются формирование правильной речи и коррекция
развития личности.
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Формирование правильной речи (работа над произношением) у ринолалика складывается из воспитания направленного ротового выдоха в сочетании с одновременным
созданием полноценных артикулем речевых звуков. Процесс логопедического воздействия делится на два периода.
Основная цель занятий подготовительного периода — формирование правильного
речевого дыхания параллельно с усвоением артикуляции. Этот период можно разделить на два этапа:
1. Формирование речевого дыхания при дифференциации вдоха и выдоха через
нос и рот.
2. Формирование длительного ротового выдоха при реализации артикуляции
гласных звуков (без включения голоса) и фрикативных глухих согласных звуков.
(Дмитриева В.С.,2005)
Формирование речевого дыхания проводится на протяжении всей работы с
ребенком. В подготовительном периоде эта работа ограничивается формированием
только длительного ротового выдоха.
В основе предлагаемой системы работы — использование физиологического
дыхания, образование физиологически естественных, ненапряженных дифференцировок речевых движений.
II этап работы - развитие орального праксиса. Параллельно с работой па развитию
диафрагмального дыхания проводится гимнастика артикуляционного аппарата над
артикуляцией гласных и согласных звуков. (Дмитриева В.С.,2005)
На четкость речи в большой мере влияет характер произношения гласных звуков.
С них и начинается специфическая гимнастика, в процессе которой тщательно
прослеживается уклад органов произношения для каждого гласного звука. Особое
внимание уделяется положению кончика языка. В подготовительном периоде главная
задача состоит в организации ротового выдоха, поэтому все артикуляционные
упражнения осуществляются без включения голоса. Ребенок еще не знает, что
выполняемые им упражнения являются артикулемами гласных звуков. В это время
логопеду представляется возможность уточнять и улучшать уклад артикулем.
Формируемые артикуляции запоминаются ринолаликом кинестетически, устанавливаются условно рефлекторные связи между артикулемой и ее рисунком, и он начинает свободно воспроизводить шепотом звук, ориентируясь на рисунок. Объяснения
логопеда знакомят ребенка с точным положением органов произношения, с
направлением воздушной струи через рот.
При развитии орального праксиса нужно предусмотреть некоторые специфические пути воздействия, которые оказываются необходимыми особенно в случаях
комбинирования ринолалии с другими речевыми нарушениями.
Принцип избирательной артикуляционной гимнастики допускает применение
дополнительных артикуляционных упражнений (не создающих непосредственно артикулем речевых звуков).
При формировании артикуляционного праксиса необходимо учитывать мышечную взаимосвязь органов артикуляции.
В предлагаемой системе логопедической работы используется специфическая
гимнастика органов артикуляции (тренируются только те движения, которые
необходимы для произнесения речевых звуков); вместе с тем предусматривается ряд
дополнительных упражнений, способствующих развитию артикуляционного праксиса.
Развитие артикуляционного праксиса проводится одновременно с развитием речевого
дыхания. Все упражнения по созданию артикуляций звуков являются одновременно
обучением ротовому выдоху, т. е. служат приемом воспитания речевого дыхания и
гимнастикой для речевого аппарата.
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Артикуляции гласных звуков формируются в такой последовательности: а, э, о, ы,
у, и, я, е, ё, ю (заканчивает эту последовательность полугласный звук й). Звуки я, е, ё, ю
формируются из сочетания и и соответствующего гласного звука (а,э, о, у) (Г. Н. Соломатина, В. М. Водолацкий., 2005). Звук и позволяет проследить направление выдоха
как в первой, так и во второй части дифтонга.
После знакомства с артикуляцией гласных звуков начинаются упражнения по
развитию ротового выдоха на артикуляциями глухих согласных звуков. Работа над
артикуляциями гласных продолжается при шепотном их произнесении.
Такая последовательность позволяет укреплять навык произвольного ротового
выдоха и автоматизировать его при активизации органов произношения, но без участия
слухового контроля. Все внимание ребенка постоянно фиксируется на качестве
артикуляции и направленности ротового выдоха.
Артикуляционный уклад глухих согласных звуков можно создать у ребенка по
зрительному подражанию артикуляции логопеда, по устному описанию (описывается
положение губ, языка и степень открытия рта).
В подготовительном периоде работы формируются фрикативные глухие
согласные звуки в такой последовательности: ф,с, ш, щ, х. (Г. Н. Соломатина, В. М. Водолацкий., 2005).
Формирование согласных звуков начинается со звука ф как наиболее доступного
по артикуляции. Этот артикуляционный уклад ребенок может легко рассмотреть, а
логопед — проверить. Длительность произнесения этого звука, возможность удлинить
его позволяют фиксировать внимание ребенка на ротовом выдохе и проконтролировать
его. Группа взрывных звуков более сложна в этом отношении (эти звуки короткие);
поэтому работа над ними проводится позже.
Количество упражнений, предлагаемых ребенку на каждом занятии, может быть
различным. Так, на первом занятии можно ограничиться тренировкой ротового выдоха,
а возможно перейти и к формированию нескольких артикулем гласных звуков.
В речевом потоке каждый звук изменяет свою артикуляцию в зависимости от
предшествующего и последующего звуков, поэтому артикулемы, над которыми
проводится работа, приобретут окончательную четкость при тренировке в речи.
Каждое занятие начинается с обязательного повторения всего изученного. На
первых занятиях необходимо многократное повторение каждого типа упражнения; на
последующих занятиях достаточно беглого их повторения.
Все упражнения улучшают ротовой выдох при соответствующем положении
языка, и таким образом в этих упражнениях формируются артикулемы гласных звуков
второго ряда. (Ипполитова А.Г. 1983). Каждый ротовой выдох контролируется движением ватки, положенной на ладонь или лист бумаги и поднесенной ко рту ребенка так,
чтобы выдыхаемая им воздушная струя попадала на нее. Для малышей ватку можно
окрасить в яркий цвет. Нужно постоянно поддерживать эмоциональный фон занятий,
проявляя заинтересованность и выражая удовольствие при удачах ребенка.
Тренировка правильного ротового выдоха продолжается и при воспитании
артикулем согласных звуков. Необходимо следить, чтобы ребенок заранее не слышал
звук, который у него вызывается.
При вызывании звука х предлагаем ребенку как бы погреть озябшие руки при
открытом рте. Чаще всего этот прием обеспечивает достаточный результат. В
отдельных случаях уточняем артикуляцию звука х и только в крайнем случае во время
выдоха зондом отодвигаем язык кзади, нажимая на его кончик вниз.
Система подготовительного периода работы обеспечивает ребенку формирование
правильного ротового выдоха и усвоение ряда звуков (гласных — в шепотном произнесении и фрикативных глухих согласных звуков). ( Ипполитова А.Г. 1983)
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Анализируя основные особенности этого периода можно сделать следующие выводы:
1. параллельность в работе над дыханием и артикуляцией;
2. максимальное отвлечение ребенка от слухового, контроля во время произнесения звуков;
3. постоянное повторение усвоенного комплекса упражнений перед усвоением нового.
Актуальность темы. Ринолалия, обусловленная врожденными расщелинами
губы и нёба, представляет собой серьезную проблему для логопедии. Она является
предметом внимания психоневрологов и логопедов. Расщелины принадлежат к
наиболее частым и тяжелым порокам развития, на 600—1000 новорожденных
рождается один ребенок с расщелиной губы и нёба. Ранняя диагностика и коррекция
детей с данной патологией необходима для реабилитации. С этой точки зрения тема
выбранной статьи является актуальной.
Практическая значимость: В статье изложена система коррекционной работы
при ринолалии. Поэтапно указаны цели последовательность основных направлений коррекционной работы. Данные указанные в статье могут быть полезными для логопедов и
других специалистов занимающихся изучением и коррекцией детей с ринолалией.
Научная новизна: В статье одновременно указана поэтпная коррекционная
работа до и послеоперационного периода.
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N.T.Hüseynova
Rinolaliya zamanı korreksiya işin əsas istiqamətləri
Xülasə
Rinolaliya zamanı korreksiyaedici-pedaqoji işin istiqamətləri əməliyyatdan əvvəl və
əməliyyatdan sonra artikulyasiya aparatının quruluşunun xüsusiyyətlərinə əsasən qurulur. Həmin
xüsusiyyətlərdən asılı olaraq fərdi metodoloji priyomlar seçilir.
Korreksiyaedici iş 4 mərhələyə bölünür:
1. Əməliyyatdan əvvəlki hazırlıq mərhələsi.
2. Əməliyyatdan sonrakı (sait səslərin qoyuluşu, burun rezonansının aradan qaldırılması).
3. Tənəffüsün tənzimlənməsi, səs tələffüzünün, fonasiyanın və artikulyasiyanın korreksiya mərhələsi.
4. Yeni vərdişlərin tam avtomatlaşdırılması mərhələsi.
N.T.Huseynova
The main directions of correction work during rinolalia
Summary
The correctional-pedagogical work on removal of rinolalia is determined taking into account the
pre-and post-operative condition of the articular apparatus.
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Depending on it, methodologies are selected individually.
Correctional work is divided into 4 stages.
1. Preoperative preparation phase.
2. postoperative period (the study of vowel sounds, prior to the removal of the nasal resonance).
3. Correction of sound pronunciation, coordination of respiration, phonation and articulation.
4. Full automation of new habits.
Rəyçilər: ped.f.d. M.Ş.Məlikov,
ped.f.d. D.A.Dostuzadə
Redaksiyaya daxil olub: 04.04.2018
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Ключевые слова: межкультурная компетенция, диалог культур, образование, языковая личность,
коммуникативная компетенция.
Açar sözlər: mədəniyyətlərаrаsı səriştə, mədəniyyətlərin dialoqu, təhsil, dil şəxsiyyəti, kommunikativ
səriştə.
Key words: intercultural competence, dialogue of cultures, education, language personality,
communicative competence.

Социальные преобразования, происходящие в Азербайджане, создали определенные условия для перестроечных процессов в системе образования. Расширение и
укрепление экономических и культурных связей между народами выдвигают на первый
план задачу воспитания человека, главным достоянием которого являются общечеловеческая культура и общечеловеческие ценности. Центральное место в языковом
образовании должно занять формирование способности к участию в межкультурной
коммуникации. Это особенно важно сейчас, когда «смешение народов, языков, культур
достигло невиданного размаха и, как всегда, остро встала проблема воспитания
терпимости к чужим культурам, пробуждение интереса и уважения к ним, преодоление
в себе чувства раздражения и избыточности, недостаточности или просто несоответствие других культур» (1, с.9).
Образование в Азербайджане приобретает развивающий характер, но, несмотря
на то, что термин «развивающее обучение» активно используется в психологической,
педагогической и методической литературе, содержание этого понятия остается не
вполне ясным, а ответы на вопрос, что такое развивающее обучение, довольно
противоречивы.
Стремление нашего государства Азербайджана к равноправному и конкурентоспособному существованию в международном экономическом и образовательном
пространстве, вызванное процессами глобализации и европеизации, увеличением
мобильности специалистов различного профиля, привело к изменению социального заказа общества, что, в свою очередь, повлекло за собой трансформацию всей парадигмы
высшего профессионального образования.
В контексте современной ситуации языковая подготовка в системе высшего
профессионального образования должна обеспечивать развитие у обучающихся способностей, позволяющих использовать иностранный язык как инструмент общения в
диалоге культур и цивилизаций современного мира (2, с.25). Подобные способности
могут быть развиты лишь на основе интеграции коммуникативного, социокультурного
и межкультурного развития студентов средствами иностранного языка (ИЯ).
В результате стремительного развития межкультурной коммуникации и глобальных трансформаций, происходящих в мире с конца 90-х гг. ХХ в., назрела
необходимость в создании личности с новым набором качеств и компетенций, остро
необходимых для рационального функционирования в поликультурном мире. Сегодня
для успешного выполнения профессиональных обязанностей уже недостаточно быть
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просто знающим свое дело специалистом. Для успешного решения поставленных задач
необходимо еще и знание иностранных языков. Эти знания помогут следить за новыми
достижениями, разработками в мире, участвовать в международных симпозиумах,
конференциях, налаживать дружеские связи, работать в транснациональных коллективах. В этой связи возрастает актуальность профессионально-ориентированного языкового образования студентов. Не менее важно также не просто знать тот или иной язык,
понимать устную и письменную речь, излагать свои мысли на иностранном языке, но и
уметь налаживать контакт с носителями иной культуры, достигать взаимопонимания с
иностранными коллегами, работающими в той же сфере, но представляющими другой
социум. В этом им может помочь овладение навыками межкультурной коммуникации и
умение успешно применять их на практике.
В современной методике обучения иностранным языкам владение и процесс
овладения иноязычной коммуникативной деятельностью квалифицируются как
межкультурная коммуникация. Термин «межкультурная коммуникация», по мнению
исследователей, означает вид взаимодействия, в котором участники коммуникации —
представители разных культур со специфическими особенностями в плане поведения и
опыта. Межкультурную коммуникацию всегда интересовало межкультурное обучение
с его ориентированностью на развитие межкультурной компетенции. Под
межкультурным обучением понимается методика изучения родной культуры и
освоения других культур, процесс самосовершенствования личности, в результате
которого меняется поведение личности, ведущее к пониманию и принятию признаков
чужеродности в поведении представителей инокультур. Данный процесс неоднородный
и включает в себя ряд этапов, используемых для принятия и закрепления таких навыков и способностей, как  осознание особенности культуры поведения человеческими
индивидуумами;  осознание специфических особенностей родной культуры;  осознание роли культуры и ее факторов коммуникантами - представителями разных лингвокультур - в процессе их коммуникативного взаимодействия. В программах нового поколения (2010-2011 г.) иноязычная межкультурная компетенция выступает как составная часть коммуникативной компетенции, указывающая на способность самовыражения личности, на ее умение осознавать культурно и национально обусловленные концепты для успешного участия в диалоге культур. В последнее время часто не видят разницы между социокультурной и межкультурной компетенциями. Многие исследователи выступают против постановки знака равенства между данными компетенциями.
В современных условиях для повышения качества образования и раскрытия
способностей каждого обучаемого предусматривается переход к деятельностнокомпетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого
взаимодействия. В этих условиях особую актуальность приобретает формирование у
обучаемых межкультурной компетенции.
Межкультурная компетенция занимает особое место в структуре профессиональной компетентности специалиста. Понятие «межкультурная компетенция» появилось в
методике преподавания иностранных языков в середине 80-х годов. В трактовке
Н.Д. Гальсковой «межкультурная компетенция» - это способность людей вступать во
взаимодействие, в процессе которого обнаруживается культурологическая специфика и
ее вариативность (3, с.9).
Исследованию и разработке моделей развития межкультурной компетенции
посвящены работы И.И. Халеевой, В.В. Сафоновой, А.Л. Бердичевского, С.Г. Тер-Минасовой, В.П. Фурмановой, П.В. Сысоева и др., в которых рассматриваются вопросы
гуманистически ориентированного образования, способствующего развитию личности
обучающегося. Данные исследования способствуют накоплению и систематизации научной информации по проблеме развития межкультурной компетенции. Однако
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преподаватели испытывают серьезные затруднения, связанные с недостаточной
разработанностью указанной проблемы применительно к задачам профессионально
ориентированной подготовки специалистов в конкретных областях, с отсутствием
системообразующего начала и практических методических материалов, без которых
невозможно сформировать готовность обучающихся к вступлению в диалог культур и к
профессиональной коммуникации на межкультурном уровне.
Разными исследователями понятие межкультурной компетенции трактуется поразному. Одни понимают под этим специфическую форму общения, другие представляют данную компетенцию как конечную цель процесса обучения иностранным
языкам.
Под межкультурной компетенцией А.В. Хуторской понимает способность к
взаимодействию, в основе которой лежат знания, умения и навыки, полученные в
процессе межкультурно-коммуникативных контактов (4, 140). Н.Н. Васильева
определяет межкультурную компетенцию как знание специфических особенностей
того или иного социума, оказывающих влияние на формирование поведения личности,
использование ею определенных невербальных компонентов, исходя из национальнокультурных ценностей, обычаев и традиций (5, с.25). Согласно определению, данному
А.П. Садохиным, межкультурная компетенция – это комплекс знаний и умений
личности, который используется для эффективного процесса межкультурного взаимодействия с одновременным осуществлением проверки результатов коммуникации с
помощью обратной связи (6, с. 278). По О.Д. Митрофановой, межкультурная
компетенция – взаимосвязь способности личности реализовать себя в рамках диалога
культур и процесса освоения иной лингвокультуры при одновременном развитии
культурного опыта человека (7, с. 345-363).
В концепции Г.В. Елизаровой в качестве цели обучения выдвигается межкультурная компетенция как достояние языковой личности. Причем автор вычленяет в каждом компоненте коммуникативной компетенции межкультурный аспект, а ключевыми
понятиями для нее становятся знание и умение совершать какое-либо действие и
организация дискуссии общего значения, в основе которого положена межкультурная
коммуникация (8, с. 108 – 110), т.е. взаимопонимания представителей разных культур.
В «диалоге культур» мы целенаправленно развиваем способность и готовность
обучаемых к диалогу личностей. При соответствующей организации учебной/внеаудиторной деятельности вовлеченность в такой диалог культур обеспечивает формирование как универсальных речевых, так и интеллектуальных умений и личностных качеств, востребованных в общении на любом языке. Следовательно, для подготовки студентов к такому диалогу культур во внеаудиторной работе по иностранному языку в
центре языкового обучения при профессионально ориентированном обучении необходимы не просто коммуникативные технологии обучения, а технологии, развивающие
речемыследеятельность. Для успешного общения необходимо не только владеть
одинаковыми языковыми средствами собеседника (фонетическими, лексическими,
грамматическими навыками), но и общими содержательными знаниями о мире.
Социокультурная компетенция является показателем информированности личности о стране изучаемого языка. А межкультурная компетенция, в свою очередь, тесно
связана с областью осознания человеком общих и специфических особенностей своей и
другой лингвокультуры. Сегодня при изучении иностранного языка расширяется и
углубляется как социокультурный кругозор обучающегося, так и осознание, понимание
и принятие им чужеродных элементов других лингвокультур. Но только межкультурная коммуникация позволяет личности обладать межкультурной компетенцией. При
этом личность, учитывая опыт, традиции и особенности своей культуры делает
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попытки понять и признать иной языковой код, его иные особенности, касающиеся
норм поведения, обычаев и традиций при осознании их чужеродности [9, с. 9].
При обучении основам межкультурной коммуникации, содержание культурного
компонента выходит на передний план. Такого рода обучение базируется на культуре
как образе жизни. Особую значимость приобретают обычаи и верования определенной
группы людей в определенное время. Культура – кладовая идей, обычаев и искусства,
имеющих место в определенном обществе. Некоторые исследователи понимают
культуру как определенное общество или цивилизацию с фокусом на ее идеи,
искусство и образ жизни.
Как указывалось выше, развитие межкультурной компетенции неотделимо от
развития личности обучающегося, при тесной интеграции его желания и готовности
вступить в диалог культур, соблюдая принципы кооперации, взаимного уважения,
толерантности к культурной специфике и преодоление разного рода культурных
преград. Именно от диалогичности личности, с психологической точки зрения, зависит
ее (личности) развитие, предоставляя ей возможность осуществлять интеркультурное
общение в рамках диалога культур. Именно ориентация на диалог культур приводит к
эффективному результату осуществления межкультурного образования в процессе
соизучения языка и культуры.
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S.Ə.Hüseynova
Ali təhsil müəssisəsində İngilis dilinin tədris prosesində
mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşması
Xülasə
Məqalədə ali təhsil müəssisəsində ingilis dilinin tədris prosesində mədəniyyətlərarası səriştənin
formalaşması barədə danışılır. Universitetdə ingilis dili tədrisində tələbələr arasında mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşmasının aktuallığı nəzərə alınır. Dil təhsili mərkəzində mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə iştirak etmək qabiliyyətinin formalaşması olmalıdır. Mədəniyyətlərarası ünsiyyət həmişə mədəniyyətlərarası təlimə maraq göstərərək, mədəniyyətlərarası səriştənin inkişafına diqqət yetirir. Məqalədə müxtəlif elm adamlarının bu mövzu ilə bağlı fikirləri nəzərdən keçirilir.
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Summary
In the given article we are talking about the formation of intercultural competence in the process
of teaching English in higher education institution. The urgency of the formation of intercultural
competence among students in the teaching of English in the university is considered. Central to
language education should be the formation of the ability to participate in intercultural
communication. Intercultural communication has always been interested in intercultural learning with
its focus on the development of intercultural competence. The article also considers the points of view
of various scientists on this topic.
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБУЧЕНИЮ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
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Говоря о критериях, которым должны соответствовать диалоги, создаваемые
студентами, изучающими английский язык в профессиональных целях, следует прежде
всего сказать о том, что они должны непременно соответствовать ситуации, в которой
происходит диалогическое общение на изучаемом языке. Помимо этого, в них должны
отсутствовать искажающие смысл высказывания и грубые языковые ошибки. Студенты
постепенно должны овладеть набором функционально-коммуникативных реплик,
необходимых для реализации речевого общения. В этот список следует включить такие
функции как сообщение информации (информирование, утверждение, дополнение,
объяснение, уточнение); выяснение информации, неизвестной участникам коммуникации, отрицание тех или иных фактов (несогласие, отказ, возражение, дополнение,
разъяснение, уточнение); запрос с целью подтверждения или уточнения информации.
При этом следует отметить, что в плане реализации лингвистического аспекта
данные речевые действия выражаются путем комбинирования лексических единиц в
контексте повествовательных (утвердительных или отрицательных) предложений.
Помимо вышеуказанных функций, студенты должны овладеть коммуникативными
действиями, выражающими: намерение; желание; возможность\невозможность, долженствование, необходимость или их отсутствие; способность к совершению тех или
иных действий; совет, рекомендация; приглашение; подтверждение, согласие, уверенность; несогласие; неуверенность; извинение; благодарность; предупреждение; предложение о помощи; восторг, радость (3, а 167-168).
Для выражения вышеперечисленных эмоций студенты в обязательном порядке
должны усвоить следующие слова и словосочетания: Let’s; of course; time; that’s right;
all right; glad; happy; well; wonderful; I’m sorry. What can I do for you; will you…? Please;
beautiful; wonderful, It’s time you; want; to be going; you must; you mustn’t; that’s good;
nice; pleasure.
Студенты должны быть непременно проинформированы о том, что подавляющее
большинство слов и словосочетаний, будучи использованы с отрицаниями, передают
антонимичные значения. В целях создания ситуаций для формирования разнообразных
установок к упражнениям, с тем, чтобы обеспечить повторяемость и вариативность
речевых действий в диалогических единствах, необходимо прежде всего овладеть этими речевыми действиями. На начальном этапе обучения в языковом вузе предполагается усвоение студентами моделей речевого поведения носителей языка в процессе
диалогического речевого общения в различных коммуникативных ситуациях, в которых гипотетически могут оказаться студенты, изучающие английский язык в самых
различных целях. В качестве примера можно привести ситуации, предполагающие зна274
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комство, телефонный разговор в официальном и неформальном контексте, ориентация
в незнакомом городе, общение с сотрудниками таможни, общение в транспорте и т.д.
На последующих этапах должно происходить развитие и совершенствование ранее
сформированных навыков и основных свойств диалогической речи на изучаемом иностранном языке. В лингвистическом плане основная задача состоит в формировании и
дальнейшем развитии обеспечивающих перенос ранее сформированных комбинационных навыков (5, c. 136).
Постепенно должны возрастать нормативность речи, адекватность использования
лингвистических единиц и речевых моделей ситуации, в которой происходит речевое
общение в диалогической форме. Также должны возрастать аргументированность
высказываний и эмоциональность в процессе диалогического общения. Формирование
и развитие навыков диалогического речевого общения предполагается путем
расширения функционально-коммуникативных видов реплик за счет овладения новыми
речевыми действиями. Следует отметить, что в условиях глобализации, когда коммуникативное обучение языкам является приоритетным направлением, обучение диалогической речи на изучаемом иностранном языке должно носить целенаправленный,
системный, последовательный характер и должно происходить в контексте
формирования у обучаемых коммуникативной компетенции (1, с 98-99). В контексте
обучения английскому языку как средству коммуникации в языковом вузе студентов
следует непременно обучать правилам и нормам диалогического речевого общения как
на вербальном, так и на невербальном уровне.
Так, студенты, изучающие английский язык как специальность, непременно
должны знать о том, что одним из наиболее распространенных способов начать
разговор-это заговорить о погоде. Существует общепринятое мнение о том, что если
встречаются два англичанина, они начинают разговаривать о погоде. Это утверждение
является актуальным в той же степени, в какой оно было актуальным более двухсот лет
тому назад. (6, с 25). Исследователи проблемы указывают на то, что разговор англичан
о погоде в действительности вовсе не является разговором о погоде. Приведем в
качестве примера достаточно типичный диалог:
“Nice day, isn’t it?”
“Ooh, isn’t it is cold?”
“Still raining, eh?”
Этот диалог для англичан является своего рода ритуальным началом беседы. Тема
погоды для не очень общительных англичан является достаточно нейтральной для
начала беседы как со знакомыми и, так и с людьми незнакомыми. В действительности,
“Ooh, isn’t it cold?”, вовсе не является вопросом о погоде и не воспринимается в
качестве такового носителями языка. Это, скорее, является закодированным обращением к собеседнику, когда человек хочет вступить в разговор с кем-либо, но не уверен,
является ли это желание взаимным. При этом следует отметить, что подобный подход
является характерным для англичан и отнюдь не является типичным для представителей других культур.
Вышесказанное свидетельствует о том, что, обучая диалогическому речевому
общению на иностранном языке, следует обучать не только лексико-грамматическому
оформлению речевого высказывания, но и социокультурному компоненту речевой
коммуникации. С сожалением приходится констатировать тот факт, что формированию
у обучаемых умения общаться в диалогической форме в соответствии с нормами,
существующими в том или ином социокультурном контексте не уделяется должного
внимания. Как в условиях средней школы, так и в условиях языкового ВУЗа основное
внимание традиционно сосредоточено вокруг обучения отдельным аспектом языка –
лексике, грамматике и фонетике. Причём в подавляющем большинстве случаев усвое275
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ние правил отнюдь не является гарантом того что обучаемые смогут адекватно их использовать в процессе диалогического речевого общения (1, с.73). Заучивание отдельных диалогов также не гарантирует формирование у обучаемых умения творчески
использовать заученные фразы и реплики в процессе диалогического общения.
Говоря об обучении диалогической речи на английском языке студентов языкового ВУЗа следует отметить, что основная задача состоит в том, чтобы поддерживать
сформированный на более ранних этапах обучения языку уровень развития умений
диалогической речи с помощью организации межтематических бесед в процессе речевой зарядки при обсуждении прочитанных или прослушанных текстов при повторении
ранее изученных тем. В целях предупреждения и предотвращения деавтоматизации
ранее сформированных лексических и грамматических навыков следует также проводить диалогиизированные упражнения, в которых должна повторяться соответствующая лексика, грамматические и интонационные структуры.
Обучение диалогической речи на иностранном языке должно базироваться на
ряде причин, в числе которых следует назвать принцип параллельного и
взаимосвязанного формирования развития и совершенствования речевых лексико-грамматических навыков в контексте формирования элементарных умений диалогической
речи. Одной из форм организации условно-коммуникативных упражнений, целью которых является формирование, развитие и совершенствование навыков и умений, может
стать микродиалог (5, с.140-141). К автоматизации лингвистических структур и формированию развитию умений диалогического речевого общения ведёт многократное повторение микродиалогов. Обучаемые овладевают умениями диалогической речи в составе разнообразных диалогических единств, сочетанием основных действиий диалогической речи. Также у них постепенно формируется умение по использованию расширенных реплик, они учатся проявлять взаимную инициативу. Помимо этого, они
учатся высказывать собственное мнение относительно предмета обсуждения в той или
иной конкретной ситуации речевого общения. Основные требования предъявляем к
организации диалогов – это однотипность речевых образцов, подлежащих усвоению,
регулярность их использования, поэтапность формирования, предварительное
восприятие и осмысление подлежащей активизации лингвистической структуры,
постепенный, поэтапный переход от действий по аналогии к самостоятельному употреблению от многократного использования в однотипных ситуациях речевого общения
к использованию в различных ситуациях, наличие коммуникативной задачи, одноязычность упражнений, методическая целенаправленность, понимание функций
лингвистических структур в процессе речевого общения, а также учёт переноса и
интерференции ранее сформированных навыков и умений.
Не менее важным является принцип ситуативно-тематической организации обучения диалогической речи. Темы являются единицами, определяющими и организующими содержательную сторону диалогической речи на изучаемом иностранном языке.
Высказывания по теме в пределах диалогического общения должны постепенно расширяться расширяется по мере усвоения всё большего количества лингвистических
средств, носить всё более углублений характер как в количественном, так и в качественном отношении. Высказывания студентов должны носить не только фактологический, описательный характер. Студенты должны постепенно, целенаправленно овладевать умением высказывать собственное мнение в пределах обсуждаемых тем. Говоря
о ситуативном подходе к обучению диалогической речи на иностранном языке следует
отметить, что условно-коммуникативные ситуации могут создаваться на базе прочитанного или прослушанного материала, с помощью вербального описания, аудиовизуальной наглядности, а также с опорой на жизненный опыт изучающих язык студентов.
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Одним из необходимых принципов, на которых должно базироваться обучение
диалогической речи является принцип поэтапности. Предполагается, что на начальном
этапе обучения диалогической речи на иностранном языке должно происходить
формирование лексико-грамматических навыков и развитие умений диалогической
речи на уровне диалогического единства, овладение входящими в его состав
действиями. Далее, на последующих этапах, предполагается дальнейшее развитие и
совершенствование ранее сформированных лексико-грамматических навыков и умений
диалогической иноязычной речи на уровне сочетаний нескольких диалогических
единств. Это может быть осуществлено путём включения дополнительных реплик.
На более поздних этапах предполагается дальнейшее развитие и совершенствование умений диалогической иноязычной речи на уровне развернутого диалога. При
этом следует отметить, что поэтапность выполняемых действий может быть обеспечена
повышением креативности студентов, их инициативности, постепенным усложнением
выполняемых действий, как в языковом, так и в речевом отношении, расширением
объёма возможностей реализации речевых возможностей обучаемых, постепенным
снижением уровня подготовленности, увеличением спонтанности, изменением
характера, углублением содержания диалогов. Вышеперечислен-ные требования
должны быть непременно учтены в процессе обучения диалогическому речевому
общению на изучаемом иностранном языке. Принцип взаимосвязанного обучения
диалогической и монологической речи заключается в том, что подлежащие усвоению и
дальнейшей активизации лингвистические структуры и речевые образцы усваиваются в
диалогизированных условно-коммуникативных упражнениях. Наличие расширенных
реплик, аргументированность диалогов в значительной мере определяется качеством
переноса компонентов монологической речи в диалогическую. Требование о
максимальной активизации студентов реализуется в процессе использования технологий, внедрения новых, более прогрессивных методов обучения, ориентированных на
интересы и потребности обучаемых и предполагающих максимальную активизацию
студентов, вовлечение их в процессе изучения языка в качестве инициативных, заинтересованных участников данного процесса (1, с.67).
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Ü.O.İskəndərova
Dil universitetlərinin tələbələrinə dialoji nitq vərdişlərinin öyrənilməsinə dair tövsiyələr
Xülasə
Məqalə dil universitetlərinin tələbələrinə dialoji nitq vərdişlərinin adekvat şəkildə aşılanması
probleminə həsr edilmişdir. Dil universitetlərində təhsil alan tələbələrə ixtisas dili olan xarici dildə
dialoji nitq vərdişlərinin aşılanması onlarda kommunikativ səriştənin formalaşdırılması prosesində
həyata keçirilməlidir. Dialoji nitq vərdişlərinin aşılanması tələbələrdə linqvistik, diskursiv, sosiomədəni və strateji kompetensiyaların formalaşdırılması prosesinə daxil edilməlidir. Tələbələr dilöyrənmə
prosesinə fəal iştirakçılar qismində cəlb edilməlidirlər.
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U.O.Iskandarova
Some recommendations for teaching dialogical speech
in English for students of language faculties
Summary
The article deals with the problem of teaching adequate dialogic speech skills to students of
language universities. Language students’ speaking skills in the target language should be developed
in the context of developing communicative competence. Teaching dialogic speech should be
integrated in the process of developing language students’ linguistic, discourse, sociocultural and
strategic competences. Students should be involved in the process of language learning and become
active participants of the process.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ И МУЛЬТИМЕДИА
В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Ключевые слова: мотивация, формирование мотивации, информационно-коммуникационные
технологии, мультимедиа
Açar sözlər: motivasiya, motivasiyanın formalaşması, informasiya-kommunikasiya texnoloqiyaları,
multimediya
Key words: motivation, forming of motivation, information and communication technologies, multimedia

С каждым днем информационно-коммуникационные технологии все прочнее
входят в жизнь современного общества. Технологический процесс является одним из
факторов, обеспечивающих интактное развитие цивилизации. На данный момент
исторического развития человечества сложно представить себе какой-либо процесс в
социуме, протекающий без участия и влияния современных технологий, в том числе и
информационно-коммуникационных. Информационная глобализация, проявляющаяся
проникновением ИКТ практически во все сферы жизни современного человека,
привнесла существенные изменения и в современную систему образования в целом, и
конкретно в изучение иностранных языков.
Для результативного использования ИКТ в изучении иностранного языка
необходимо прививать как учебному персоналу, так и потенциальным учащимся так
называемую цифровую и компьютерную грамотность.
О неоспоримом потенциале использования ИКТ в целях улучшения качества
образовательного процесса свидетельствует результат проведённой в 1997 году
Генеральной конференции ЮНЕСКО. Итогом состоявшейся конференции стало создание Института ЮНЕСКО по информационным технологиям. Программы ЮНЕСКО
и ИИТО, направленные на внедрение и последующий анализ информационнокоммуникационных технологий затронули также и СНГ, включая Азербайджан.
Исследования ИИТО опираются на наблюдения национальной системы образования
Азербайджанской Республики со стороны международного эксперта профессора
Витторио Мидоро и члена Совета Управляющих ИИТО профессора Дэ Джун Хвана.
Внедрение ИКТ в систему школьного образования подразделяется на три периода:
1) период до 2005 года;
2) в 2005-2007 гг. была осуществлена Государственная программа по оснащению
ИКТ общеобразовательных школ Азербайджана;
3) с 2008 по 2012 гг. была проведена Государственная программа по информатизации системы образования. (1)
Одним из последних мероприятий, направленных на активное внедрение ИКТ в
образовательную систему, является пилотный проект по преподаванию предмета
«Информатика», организованный международным разработчиком ИТ-систем и детских
курсов программирования «Алгоритмика» при поддержке Министерства образования
Азербайджанской Республики. (5) Проект стартовал в сентябре 2017 года в
общеобразовательных школах №23 и №24 в пятых классах. Школы №27, №145, №240,
№132-134 и Классическая гимназия №160 принимают участие в проекте с ноября 2017.
Руководитель пилотного проекта Фахри Гурбанов отметил: «В результате усовершенствования формата преподавания предмета «Информатика» мы планируем су279
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щественно повысить уровень компьютерной грамотности выпускников школ, привлечь
внимание учеников к высокотехнологичным профессиям, тем самым увеличив базу
абитуриентов для поступления в вузы по компьютерным и цифровым специальностям.
Популяризация программирования и увеличение числа квалифицированных кадров
позволят Азербайджану быть более конкурентоспособным на международной арене,
учитывая, что во всем мире обучение цифровым навыкам становится неотъемлемой
частью основной школьной программы». (4) Стремительный рост количества пользователей всемирной сетью Интернет как во всем мире, так и в Азербайджанской Республике, является одним из факторов, объясняющих ориентированность современной
образовательной системы на организацию учебного процесса на базе информационнокоммуникационных технологий. Для результативного использования ИКТ в изучении
иностранного языка необходимо прививать как учебному персоналу, так и потенциальным учащимся так называемую цифровую и компьютерную грамотность.
В изучении иностранного языка наиболее практичными и востребованными
элементами ИКТ можно назвать:
 образовательные ресурсы, доступные онлайн;
 платформы дистанционного обучения;
 электронные учебные пособия;
 проектор, видео и аудиотехника для воспроизведения мультимедийных материалов и так далее.
Вышеперечисленные технологии помогают преподавателю не только более
продуктивно и эффективно организовать процесс изучения иностранного языка, но и
привлечь внимание учащихся, вызывая интерес к процессу обучения через заинтересованность в работе с ИКТ.
Использование ИКТ позволяет предоставить учебный материал в более доступной
и легкой форме, а также грамотно и практично организовать процессы контроля обучения. Применение даже такой примитивной технологии как электронная почта может
значительно улучшить контакт между преподавателем и студентами, сэкономить время
передачи учебной информации и домашнего задания. Мультимедиа и цифровое оборудование мотивирует учеников к самостоятельному развитию и открывает возможность
самооценивания. Например, на просторах интернета в открытом доступе можно найти
огромное количество автоматизированных тестов на различную тематику, будь то тест
на грамматику, либо на проверку отдельных языковых навыков. Суть такого рода
тестирования заключается в том, что учащийся в случае неудовлетворительного результата может избежать негативной критики со стороны преподавателя, чувства стыда,
неловкости, что разумеется отрицательно сказывается на мотивированности учащегося.
Особую популярность получило применение презентаций на уроках иностранного
языка. И это неудивительно, так как презентация является удобным приемом для учителя
и легкодоступной для восприятия учениками. Опираясь на принцип наглядности, презентация включает в себя использование информативных таблиц, схем, графиков, статичных изображений, видео и т.д. Кроме визуальной опоры можно подключить звуковое
сопровождение будь то музыка воспроизводимый текст. Интересно и ярко представленная презентация благодаря широкому спектру приемов и возможностей воздействует
сразу на несколько видов восприятия и обработки информации, как следствие может
помочь преподавателю привлечь внимание учеников с нарушенной концентрацией,
отсутствием интереса непосредственно к языку, низкой учебной мотивацией.
Помимо учебных материалов, платформ для дистанционного обучения, аудио и
видеоматериалов доступ к всемирной паутине открывает перед человеком, изучающим
иностранный язык, необъятное количество информации о стране целевого языка; предоставляет доступ к аутентичным материалам, газетам, литературным произведениям и
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кинематографу, что позволяет компенсировать трудности в изучении языка интересом
к иноязычной культуре и разнообразить монотонное обучение по учебнику.
Одним из факторов, влияющих на уровень мотивации учащихся, является компетентность самого преподавателя. Любой ответственный педагог, стремящийся к
самосовершенствованию своей профессиональной деятельности, когда-либо задумывался о том, как его воспринимают его ученики, какой образ он создает. Учитель,
преподающий иностранный язык «по старинке», вооружившись лишь мелом, доской и
учебником; избегающий использования ИКТ, порицающий всяческое применение
продуктов технологического прогресса в учебных целях, вряд ли сумеет пробудить
интерес к языку у современных учащихся, окруженных в повседневной жизни множеством различных полезных гаджетов и имеющих практически постоянный доступ к
интернету. Важно понимать, что в текущую эпоху информационной глобализации,
идти в ногу со временем необходимо не только для улучшения качественной стороны
процесса обучения, но я для повышения мотивации к объекту и к самому компьютеризированному процессу изучения иностранного языка.
Информационно-коммуникационные технологии преобразуют сферу преподавательской деятельности, создавая новые возможности для преподавания иностранного
языка, делают процесс обучения инновационным, общедоступным и глобальным. (2)
Разумеется, что при всех своих положительных составляющих, неоспоримых
преимуществах и своей актуальности, использование мультимедийных средств и ИКТ в
процессе изучения иностранного языка как одного из средств для повышения
мотивации не является панацеей и имеет также отрицательные стороны. Например, в
контексте школьного образования очевидной проблемой является дороговизна оснащения и обслуживания специализированных ИКТ-классов. К тому же, развитие цифровой
грамотности происходит у учащихся быстрее и проще, чем у преподавательского
состава, так как дети, подростки и молодежь в целом более гибки и открыты ко всему
новому, тем более если это связано с излюбленными компьютерами, смартфонами и
прочими популярными среди молодых людей гаджетами. Излишнее пристрастие
современного поколения, иногда перерастающее в полноценную зависимость, не могло
не сформировать негативное отношение к передовым технологиям. Зачастую, преподаватели в общеобразовательных школах и вузах скептически относятся к пользе ИКТ и
медиа, либо не хотят идти навстречу нововведениям в сфере образования.
Литература
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N.A.Məmmədova
Tələbələrin motivasiyasının yüksədilməsi üçün multimediya
və informasiya-kommunikasiya texnoloqiyaların istifadəsi
Xülasə
Bu məqalə mənim "Alman dili dərslərində motivasiyanın formalaşmasının yolları" mövzusuna
aid olan maqistr dissertasiyamın aprobasiyasıdır. Məqalədə informasiya-kommunikasiya texnolo281
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giyalarını təhsil prosesinə tətbiq etməklə Azərbaycan Respublikasının təhsil sisteminin modernizasiyasını nəzərə alaraq, motivasiyanın formalaşması və davam etməsi məqsədi ilə alman dilinin xarici
dil kimi öyrənməsi prosesində informasiya-kommunikasiya və multimediya texnoloqiyaların istifadəsinin imkanlarına baxılır.
N.A.Mammadova
Using information and communication technologies
as a means of raising of students’ motivation
Summary
Given article is the approbation of my Master's dissertation on the following topic: "Ways of
forming of motivation on German language lessons". This article is considering possibilities of using
information and communication technologies and multimedia in terms of forming and maintaining of
academic motivation while learning German language as a foreign language in the context of
modernization of educational system in Azerbaijan Republic by means of embedding ICT into the
academic process.
Рецензент: к.ф.н., доц. У.Б.Асланова
Redaksiyaya daxil olub: 31.03.2018
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
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В современном мире психологи и педагоги пришли к такому мнению, что
огромную роль в изучении иностранного языка играет мотивация. Мотивация является
неким катализатором, который вызывает целенаправленную активность у обучающихся
иностранному языку.
Какие же ныне существуют мотивы для изучения иностранного языка. В период
глобализации на передний план выходят не столько умения в какой-либо области,
сколько знания иностранного языка. Глобализация означает, что все больше и больше
возрастает роль личных контактов людей, а, следовательно, – вербальной коммуникации, в том числе межнациональной, которая требует знания иностранного языка.
Иностранные языки являются одним из главных факторов не только социальноэкономического, но и общекультурного прогресса общества. Иностранный язык играет
огромную роль в формировании индивида и повышении образования, ведь с помощью
него можно получить непосредственный доступ к духовному богатству другой страны,
получить возможность коммуникации с представителями других народов. Поэтому
неудивительно, что в последнее время в нашей стране существенно вырос интерес к
иностранным языкам, главным образом, к английскому, немецкому, французскому.
Теперь знание двух и более языков – это несомненный атрибут любого современного
высокообразованного человека. Владение иностранным языком стало настоящей
потребностью, без него уже невозможно устроиться на высокооплачиваемую работу и
построить успешную карьеру. Новые политические и социально-экономические
изменения в Азербайджане в последние десятилетия, ее стремление активно и плодотворно сотрудничать с западными странами существенно повлияли на расширение
функции иностранного языка как предмета и привели к переосмыслению цели, задач и
содержания обучения иностранным языкам. Новая политическая обстановка, расширение международного сотрудничества и международных контактов требуют сегодня
более глубокого владения иностранным языком. В связи с такими геополитическими
изменениями появились на свет различные теории мотивации.
Различные теории мотивации были предложены в результате многолетних
исследований:
1. Бихевиористическая теория. Простое ожидание поощрения, здесь именно оно
является целью. Последующие достижения строятся на предыдущем опыте получения
награды. Павлов ставил мотивацию в центре своей теории человеческого поведения. В
бихевиористической теории предоставляется задание и мотивация для его выполнения.
Внешними мотивирующими силами могут выступать родители, учителя, какие-либо
образовательные требования и т.д.
2. Когнитивная теория. Мотивация занимает особое место и в индивидуальном
решении. Выбор человека зависит от тех целей, которые следует достигать или
избегать, и от степени усилия, приложенного к процессу достижения результата.
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Здесь различают шесть видов потребностей:
 Потребность объяснения – существует для того, чтобы распознать материал и
для объяснения неизвестного;
 Потребность манипуляции – здесь влияние оказывает окружающая среда и
различные изменения;
 Потребность действий – физическое и ментальное происхождение движений и
упражнений;
 Потребность в стимуляции – здесь влияние оказывает окружение, другие люди,
идея, мысли и чувства;
 потребность в знаниях – здесь необходим процесс осознания результата исследования, манипуляция, действия и стимуляция для решения противоречий, для осознания системы знаний;
 Потребность в самоактуализации – существует для того, чтобы быть известным,
чтобы самоутвердиться среди других.
3. Конструктивная теория. Занимает особое место в социальном контексте. Это
личный выбор. Каждый человек мотивирован по-разному и в обществе ведёт себя
индивидуально. Эти индивидуальные действия всегда взаимосвязаны с культурной и
социальной обстановкой и не могут существовать отдельно от этого окружения.
А.Маслоу рассматривает мотивацию, как составляющую, в которой окончательное
достижение целей возможно только через иерархию потребностей. Конструктивная
теория мотивации связана с нашим взаимодействием с окружающими и является
частью самоопределения.
Требование концепта мотивации, в некотором роде, принадлежат следующим видам осмысления: выполнение требований и награждение, возможность выбора, которая
очень важна в социальном контексте. Это касается детей, которые мотивированы к чтению и письму. Они мотивируются потому, что их цель – оценка, им нужны объяснения,
стимул, знания, самоуважение и самоуправление, и они поступают достаточно разнообразно для того, чтобы в дальнейшем в контексте общества оказаться грамотными.
С другой стороны они могут быть не мотивированы к изучению иностранного языка
из-за неудачи или отсутствия поощрения. Также обучение может быть связано только с
поверхностной необходимостью получить какие-либо знания, это происходит при
возможном отсутствии социального контекста, в котором эти знания будут полезны.
Управление мотивацией в изучении иностранного языка является одной из
центральных проблем методики преподавания. Иностранный язык, как предмет,
обладает рядом специфических черт, одной из которых является овладение иностранным языком путём обучения умению общения на иностранном языке. На сегодняшний
день изучение иностранного языка является актуальным в связи с проведением в университете международных конференций с носителями иностранных языков. В связи с
этим перед преподавателем стоит задача создания обстановки иноязычного речевого
общения в процессе обучения языку, максимально приближенной к естественным условиям. Важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного речевого общения,
следует считать мотивацию усвоения иностранного языка.
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Z.N.Nuruyeva
Xarici dilin öyrənilməsində motivasiyanın rolu
Xülasə
İlk növbədə, motivləri öyrənmək üçün dərin bilik, onları müəyyənləşdirmə qabiliyyəti və onları
düzgün şəkildə idarə etmək bacarığı optimal təhsil prosesi üçün çox vacibdir.
Motivasiyaedici nüanslarla əlaqəli nəzəri araşdırma aparmaq və bunun xarici dili öyrənmə
prosesinə necə təsir etdiyini aydınlaşdırmaq olduqca əhəmiyyətlidir.
Məqalənin əsas məqsədi dil öyrənənlərin hədəf dildə danışdığı zaman onların pozitiv və neqativ
nöqtələrini təyin etmək məqsədi daşıyır.
Z.N.Nuruyeva
The role of motivation in learning a foreign language
Summary
Firstly, the deep knowledge of learning motives; secondly, the ability to identify and manage
them reasonably are important for the optimal arrangement of educational process. It is therefore
necessary to request the theoretical research related to motivational issues as well as indetify their
connection to the teaching content of a foreign language. Since the educational speech concept aims to
achieve paricular positive or negative results among communicators in certain situations of
communication in target lanugage.
Рецензент: д.пед.н. по филос. М.Н.Гарибова
Redaksiyaya daxil olub: 29.03.2018
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Elmə yeni daxil olmuş sözlərdən biri də ‘qloballaşma’ terminidir. Qloballaşma müxtəlif
mənalarda işlədilib başa düşüldüyündən dəqiq bir mənası yoxdur. Hər bir insan qloballaşmanı
fərqli düşünür, bəziləri dövlətləri yaxınlaşdırdığını deyir, bəziləri isə fərqlərin ortaya çıxmasından əmələ gələn münaqişələr olduğunu.
Məlum olduğu kimi, “qloballaşma” termini həm yeni, həm də qədim bir termindir.
Qloballaşma qədimdir, çünki mütəxəssislər qloballaşmanın 3 dövrünü müəyyən edir: antik
dövr, 1492-1945-ci illər, 1945-ci ildən indiyə qədər. Hal-hazırda qloballaşmanın 3 cü mərhələsindəyik. Bu termin yenidir, çünki “qloballaşma” ilk dəfə 1940-cı illərdə Amerika Birləşmiş
Ştatlarında yaranmışdır. Bu dövr ABŞ-ın gücünün ən pik olduğu dövr kimi bilinir. Baxmayaraq ki, bu termin 1940-cı illərdə ilk dəfə yarandı, 1980-ci illərin axırında kommunizmin süqutunu gətirən soyuq müharibənin bitməyə başlaması ilə önəm qazanmışdır.(3) Qloballaşma 20ci əsrdə birləşmiş ideologiyalardan meydana gəlmişdir. Hərfi tərcüməsi fransızcada qlobal –
ümumi, latın dilində qlobus – kürədir. (11) Qloballaşmanın meydana gəlməsinin bir sıra
səbəbləri vardır:
1. İnkişaf etmiş nəqliyyat sistemi- nəqliyyatın inkişaf etməsi insanların daha rahat səyahət etməsinə, ölkələr arasında sərhədlərin qalxmasına səbəb olmuşdur.
2. Şirkətlərin qloballaşması-şirkətlər daha ucuz xammal və işçi qüvvəsi üçün daha kasıb
ölkələrdə fəaliyyət göstərməyə başladı və ölkələr arası iqtisadi asılılıq gücləndi.
3. Qlobal media
4. Texnologiya-texnologiyanın inkişafı insanların bir biri ilə daha çox ünsiyyətdə olması
və qlobal cəmiyyətin yaranması ilə nəticələnmişdir.
5. Qlobal ticarət-gömrük vergilərinin aşağı qoyulması və sərhədlərin aradan qalxması
məhsulların ölkələr arası daha rahat daşınması
6. Konteynrlar- 1970 ci ildən bəri konteynrlar çox qısa zamanda ticari həyatda önəmli
bir yerə malik oldu. Konteynrlar nəticəsində məhsullar ölkələr arasında daha asan və ucuz
şəkildə həyata keçirildi.(12)
7. Liberalizm-liberalizmin də qloballaşmanın yaranmasına xeyli təsiri olmuşdur. Məlum
olduğu kimi, liberalizm Birinci Dünya müharibəsinin bir nəticəsi olaraq V.Vilson tərəfindən
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yaradılmışdır və Dünya müharibəsinə qədər qüvvələr balansı sistemi mövcud idi. Lakin qüvvələr balansının dünya müharibəsinə səbəb olması onun “kollektiv təhlükəsizlik” ilə əvəz
olunmasına səbəb oldu və ölkələr arasında ilk dəfə daha yaxın əlaqə yarandı. Liberalizm ticarət ilə birlikdə daha çox yayıldı və bu da inkişaf etmiş ölkələrdən məhsulların, xidmətlərin,
kapital axınlarının digər ölkələrə daxil olmasına şərait yaratdı. Bunların hamısı qloballaşmanın yaranmasına və inkişafına səbəb oldu. (2:381)
Bunlar qloballaşmanı yaradan səbəblərdən sadəcə bir neçəsi idi. Səbəbləri nəzərdən
keçirərkən, diqqət etməli olduğumuz tərəf dövlətlər arasındakı əlaqələrdir. Və qloballaşma
termininə belə tərif verilir:
Qloballaşma, beynəlxalq ticarət və sərmayələrin idarə etdiyi və informasiya texnologiyaları ilə dəstəklənən müxtəlif dövlətlərin xalqları, şirkətləri və hökumətləri arasında qarşılıqlı
əlaqə və inteqrasiya prosesidir.(13)
Bu təriflə yanaşı, Vaşington Postda fəaliyyət göstərən məşhur jurnalist Robert J. Samuelson isə qloballaşmanı belə izah edir:
Qloballaşma iki tərəfi kəskin bir qılıncdır: bir tərəfdə iqtisadi artımın olması, bütün
ölkələrdə həyat səviyyəsinin yüksəlməsi,texnologiyanın inkişafını ifadə edir, digər tərəfdə isə
milli suverenliyi zəiflədən, iqtisadi və sosial sabitliyi təhdid edən dinamikanı yaradır. (15)
Qloballaşma müasir həyatın hər sahəsinə müəyyən təsir edir ki, bu sahələrdən biri
iqtisadiyyatdır. İqtisadi qloballaşma dedikdə, ölkə iqtisadiyyatlarının inteqrasiyası, vahid dünya bazarının yaradılması nəzərdə tutulur. İqtisadiyyatçılar bir şey üzərində razılaşırlar ki, bu
da qloballaşmanın dövlət iqtisadiyyatı üzərində müsbət təsirləri olduğudur. Soyuq müharibə
zamanı dövlətlər kvota, yüksək gömrük tarifləri kimi xarici ticarət vasitələrindən istifadə edərək milli iqtisadiyyatlarını xaricə bağlamış və öz iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirib qorumuşlar.
Qloballaşma nəticəsində dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələr inkişaf edir. Dünya iqtisadiyyatı
güclənir, inflyasiya azalır. Bunun nəticəsində, təkcə nəhəng dövlətlər deyil, həm də Çin, Braziliya, Hindistan kimi ölkələrin iqtisadiyyatı da inkişaf edir, əhalinin rifah səviyyəsi artır. İqtisadi qloballaşmaya istiqamət verən bir sıra ölkələr qrupu vardır ki, bunlardan biri böyük
yeddilərdir. Bu qrupa aid olan ABŞ, İngiltərə, Fransa, Kanada, Yaponiya, İtaliya, Almaniya
iqtisadi qloballaşma nəticəsində öz iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirmiş və ölkədə olan inflyasiya
səviyyəsini aşağı endirmişlər. Bu ölkələrin önəmi çox böyükdür, çünki dünya iqtisadiyyatının
52%ni təşkil edir və onların iqtisadiyyatının inkişaf etməsi dünya iqtisadiyyatının inkişafina
müsbət təsir edir. (19) İqtisadi qloballaşmaya təsir edən aktorlardan biri də ÜTTdir (ümümdünya ticarət təşkilatı). 1995-ci ilin yanvarından fəaliyyət göstərən və hər ölkənin daxil olmasına imkan yaradan ÜTT beynəlxalq ticarəti daha sərbəst edir. Avropa Birliyi ÜTT ilə daha
yaxın əlaqələr qurmuşdur və Roma müqaviləsinin 131 ci maddəsinə uyğun olaraq, Birlik beynəlxalq ticarətin qarşısında olan əngəlləri aradan qaldırmışdır. Amma qloballaşmanın iqtisadiyyata mənfi təsirləri də mövcuddur. Məsələn, iş imkanları və sərmayələr inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə axın edir. Qloballaşma ölkələr arasında iqtisadi sistem
yaradır və əgər bu ölkələrdən birinə zərər dəyərsə digərlərinə də zərər dəymiş olacaq. Göründüyü kimi, bunlar qloballaşmanın iqtisadiyyat üzərində olan mənfi təsirləridir. Digər ölkələrdə istehsal olunmuş məhsullara tələbat artır və istehsal artdıqca resurslar daha çox işlədilir və
daha tez bitməsinə səbəb olur.(21) Ən çox təsir neft sahəsində olur. Məsələn, ABŞ 1970 ci
ildən bu yana neftdən istifadəni azaltdı və bu qiymətlərə pis təsir etdi.(6) Əgər biz qloballaşma haqqında danışırıqsa, onun valyuta üzərindəki təsirlərinə də diqqət yetirməliyik. Valyuta
dedikdə məhsulların ixracını asanlaşdıran və ixrac zamanı pulun dəyişmə vasitəsi kimi görüldüyü bir sistem nəzərdə tutulur. Tarix boyunca valyuta sistemində bir sıra dəyişiklər meydana
gəlmişdir, indiki zamanda isə bu dəyişikliklərə qloballaşma səbəb olur. Vahid dünyanın formalaşmağa başlaması, ölkələr arası əlaqələrin güclənməsi və milli sərhədlərin aradan
qalxması pulun ölkələr arasında daha asan dövriyyə etməsinə səbəb olur. Yalnızca pul deyil,
iri firmalar da sərhədləri aşaraq dünyanın hər yerinə öz məhsulları və təmsil etdikləri ölkənin
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pul vahidləri ilə daxil olurlar. Bütün bu səbəblərə görə insanlar vahid qlobal valyuta sistemi
istəyirlər və belə düşünmələrinə gətirib çıxaran bir sıra səbəblər də mövcuddur. Pul
mübadiləsinin yaratdığı risklər, ölkələr arasında ticarət zamanı yaranan xərclər, inflyasiya bu
səbəblərdən yalnızca bir neçəsidir. İkinci Dünya müharibəsindən sonra ABŞ dolları ən əsas
valyuta kimi götürülür. 1970-ci ildən dünya pul rezervinin 80%-nə qədərini ABŞ dolları təşkil
edir. Məlum olduğu kimi dünya qloballaşdıqca hər sahə, xüsusilə, iqtisadiyyat da qloballaşır
və buna bağlı olaraq qlobal iqtisadiyyat qlobal valyuta sistemi tələb edir. Vahid qlobal
valyutanın yaranması bir sıra problemləri həll edib, iqtisadiyyatın daha ədalətli şəkildə həyata
keçməsi ilə nəticələnə bilər.(26)
Qloballaşma müasir beynəlxalq münasibətlərdə ən çox müzakirə edilən mövzulardan
biridir. Beynəlxalq münasibətlərin əsas aktoru olan dövlətlər arasında iqtisadi, siyasi asılılıqların artması qloballaşmanın səbəblərin yalnızca biri olmuşdur. Mütəxəssislərin sadəcə düşündüyü şey qloballaşmanın neqativ təsirlərinin aradan qaldırılması və qloballaşmanın geri döndürməyin yollarının mövcud olub olmamasını öyrənməkdir. Qlobalist paradiqma beynəlxalq
münasibətlərin əsas paradiqmalarından biridir. Qlobalist paradiqma beynəlxalq münasibətlərdə dövlətdən başqa digər aktorların da olduğunu bildirir. Məlum olduğu kimi, beynəlxalq münasibətlərin əsasını dövlətlərarası münasibətlər təşkil edir. Qloballaşmanın və beynəlxalq sistemin əsasını dövlət anlayışı təşkil etdiyindən beynəlxalq sistem bəzən qlobal sistem adlanır.
Lakin, beynəlxalq münasibətlər ciddi bir dəyişiklik yaşayaraq bir digər aktor olan təşkilatların
da daxil olması ilə qlobal hal almışdır və təşkilatlar, xüsusilə, hökumətlərarası təşkilatlar qloballaşma prosesinə təsir etmişdir.(9) Beynəlxalq münasibətlərin əsasını dövlətlərarası siyasi
diplomatik əlaqələr təşkil etdiyindən qloballaşma haqqında danışarkən siyasətə təsirlərini də
qeyd etməliyik. Siyasi qloballaşma siyasi sistemin həm böyüklük, həm də mürəkkəblik olmaq
üzrə dünya miqyasında böyüməsinə aiddir. Qloballaşma 1648-ci il Vestfal sistemindən sonra
önəmli aktor olan dövlətlərin mövqeyini etibarsız edir və digər aktorlar da siyasi arenaya daxil
olmuş olur. Bunun nəticəsi olaraq, siyasi qloballaşma dövlətləri, hökumətləri, hökumət və
qeyri-hökumət təşkilatlarını əhatə edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı(1945) siyasi
qloballaşmanın ən klassik nümunəsidir. Siyasi qloballaşma insanlar üçün çox önəmlidir, çünki
insan sayının və gücünün artdığına işarət edir. Siyasi qloballaşmada dövlətlər digərlərinin
inkişafını örnək olaraq götürür ki, belə ölkələrdən biri Çindir. Siyasi qloballaşmada dövlətlər,
millətlər arasındakı əlaqələr güclənir, qarşılıqlı əlaqələr yaranır və sərhədlər önəmsiz olur.(14)
Sərhədlərin “yox olması” yaxşı bir nəticə olaraq görülsə də, əslində belə deyildir. Çünki
sərhədlər yox olanda xalqlar arasında olan fərqliliklər ortaya çıxır və bir sıra münaqişələrə
səbəb olur. Bu problemlər 2 cür olur: daxili və beynəlxalq. Beynəlxalq problem dedikdə isə
bütün dünya xalqlarını əhatə edən, onların birgə mənafelərini əks etdirən, həlli üçün onların
hamısının səylərinin birləşdirilməsini tələb edən məsələlər nəzərdə tutulur. Belə məsələlərə
qlobal, yəni dünyəvi əhəmiyyət kəsb edən problemlər deyilir. Başqa sözlə desək qlobal
problemlər irimiqyaslı,əhəmiyyətli,ümumdünyəvi məsələlərdir. Cəmiyyətin ilkin, hələ zəif və
iqtisadi, elmi-texniki, mədəni əlaqələrinin ləng inkişaf etdiyi dövrlərdə lokal xarakterli
problemlər daha çox olmuşdur. Cəmiyyət irəliyə doğru inkişaf etdikcə, ölkələrarası əlaqələr
və münasibətlər yarandıqca, nəqliyyat, rabitə vasitələri inkişaf etdikcə, problemlər daha çox
qloballaşmışdır. Bu hal ən çox kapitalist istehsal sistemində, elmin, texnikanın daha gur
inkişaf etdiyi dövrlərdə genişlənir və özünün yüksək səviyyəsinə çatır.(4)
1989-cu ildə Berlin Divarı'nın dağılması, SSRİnin süqutu, kommunist sistemin çöküşü
1990-cı illərdən sonra qloballaşma terminin daha çox işlənməsinə gətirib çıxarmışdır. Soyuq
müharibədən sonrakı dövrü izah edən əsərlərin yazıçıları tərəfindən işlədilən “qloballaşma”
sözü dünyada müsbət və ya mənfi reaksiyalara səbəb olmuş və tam olaraq mənası başa düşülmədən bir sıra mütəxəssislər tərəfindən siyasətlə izah edilmişdir. Bu yanaşmanın təbii nəticəsi
olaraq, qloballaşmanın tam olaraq nə demək olduğunu bilmədən müsbət və ya mənfi fikirlər
meydana gəldi. Bəzilərinə görə, qloballaşma İkinci Dünya müharibəsindən sonra ortaya çıxan
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böyük güclər arasındakı rəqabətdir. Bu dövrlərdə böyük güclər arasındakı rəqabət silahlar
üzərinə qurulmuşdur və bu silahlar təhlükəsizlik sistemini tamamilə dəyişdirmişdir. Müəyyən
zamandan sonra, bu rəqabət artıq qlobal vəziyyət almışdır. Baxmayaraq ki, silahlanma sürətlə
gedirdi, amma böyük güclər bu silahlardan istifadə etmirdi. Buna misal olaraq, Körfəz
müharibəsini göstərə bilərik ki, ABŞ qitələr arası nüvə silahlarından istifadə etməmişdir. Bu
silahların qlobal səviyyəsi sadəcə bir teorem olaraq qalmışdır. Sovet İttifaqının dağılması və
qloballaşmanın meydana gəlməsinə baxmayaraq, bu sadəcə qismi xarakter daşıyırdı. (22)
Qloballaşmanın yenidən sürətlənməsi və geniş şəkildə yayılması Berlin divarının
yıxılması, SSRİ-nin çöküşü və ABŞ-ın fövqəl dövlət olması ilə əlaqəlidir. Baxmayaraq ki,
1960-1970-ci illərdə həm qloballaşma, həm də iqtisadi cəhətdən inkişaf oldu, 1973-1974-cü il
neft böhranı qloballaşmanın inkişafına mənfi təsir göstərdi. Böhranın nəticəsi olaraq işsizlik
səviyyəsi və inflasiya artmışdır. Soyuq müharibə dövründə yaranan təşkilat və birliklər də
qloballaşmaya müsbət təsir etmişdir. Məsələn, AB, NAFTA, MERCOSUR kimi təşkilatların
yaranması və 1971-ci ildə Bretton Woods sisteminin çökməsi ilə ABŞ, İngiltərə, Yaponiya kimi inkişaf etmiş dövlətlər kapital hərəkətləri üzərindəki məhdudluğu aradan qaldırmışdır.(25)
Qloballaşmanın ekologiya üzərində böyük təsirləri vardır. Bu təsirləri məhsulların istehsalı və
istehlakının artması ilə əlaqələndirmək olar. Məlum olduğu kimi, inkişaf etmiş ölkələr bütün
xammallarını kasıb ölkələrdən əldə edir və bütün zəhərli maddələr bu kasıb ölkələrin ərazisinə
atılır. Misal olaraq, keçmiş SSRİ-nin Qazaxıstana 237 milyon ton radioaktiv maddə atdığı, ölkə ərazisində nüvə sınaqları keçirdiyi məlumdur. Rəsmi statiskaya görə, ölkə ərazisində olan
radiasiya səviyyəsi Horaşimada olan radiasiya səviyyəsindən 20000 dəfə daha çox idi. Bunun
ciddi fəsadları kimi doğulan uşaqlarda ciddi xəstəliklərin, anormallıqların olduğunu göstərə
bilərik. Bir digər təsir isə məhsulların və xammalların bir yerdən başqa yerə daşınmasıdır. Bu
məhsulların daşınması zamanı istifadə olunan yanacaq ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb
olmuşdur. Təyyarələrin uçuşu zamanı zəhərli qazlar havaya daxil olur və bu ozon qatının
deşilməsi ilə nəticələnir. Yalnızca havaya təsir etmir, həm də su səthində də böyük təsirləri
var. Gəmilərin yanacaqları su səthində başqa bir səth yaradır və dəniz canlılarının həyatını
təhlükəyə atır. 2010-cu ildə BP-nin konteynrlarından sızan yanacağın ətrafa verdiyi zərər bunlardan sadəcə biridir. Beləliklə, dünya temperaturu artır və buzlar əridikcə suların səviyyəsi
qalxmağa başlayır, nəticəsində ərazilər su altında qalmış olur. Zəhərli maddələrin torpağa
atılması bir çox zəhərli bitkinin yaranmasına və digər bitkilərin genetik quruluşunun dəyişməsinə, sənayeləşmə və bunun nəticəsində insanların tunellər yaratması dağların parçalanmasına
səbəb olmuşdur. (17)
Baxmayaraq ki, dövlətlər və təşkilatlar qloballaşmaya müsbət təsir edir, amma qloballaşmaya qarşı bir sıra hərəkatlar da mövcud olmuşdur. Qloballaşmaya qarşı hərəkat kapitalizmin qloballaşmasına qarşı olan mühüm bir sosial hərəkatdır. Bu hərəkat başqa cür qlobal
ədalət hərəkatı, alternativ qloballaşma, antikorporativ qloballaşma və anti neoliberal anti qloballaşma hərəkatları da adlanır. Qloballaşmaya qarşı çıxanlar ümumiyyətlə qloballaşmanın
əleyhinə deyillər, sadəcə onlar daha yaxşı demokratik nümayəndəlik, daha yaxşı insan hüquqları, ədalətli ticarət və davamlı inkişaf təmin edən qlobal inteqrasiya formalarını üstün tuturlar. Qloballaşma əleyhinə olan insanlar beynəlxalq müqavilələr və Beynəlxalq Valyuta
Fondu (IMF) və Ümumdünya Ticarət Təşkilatı kimi qlobal maliyyə qurumlarının yerli qərarların qəbul edilməsinə zərbə vurduqlarını düşünürlər.(29) Qloballaşmaya qarşı olan ilk böyük
hərəkat 1999-cu ildə “seattle meeting” olaraq bilinən ÜTT zirvəsini etiraz edən hərəkatdır. Bu
hərəkat dünya siyasi arenasına böyük təsir etmişdir. Seattleda keçirilən ÜTT-nin toplantısı
üçün kütləvi çağırış, Avropanı hərəkətə gətirən bir katalizator olmuşdur. Seattle küçələrində
əlli min adam, uzun illər ABŞ-da görünməyən bir mənzərə yaratdı. Bu nümayişin əsas xüsusiyyəti nə idi? İşçi sinfinin üzvləri, ölkənin hər yerindən gələn digər işçilər radikal, ekoloji və
digər təşkilatlar kimi bu qarşı hərəkata qoşulmuşdur. ÜTT-yə qarşı keçirilən hərəkatın və
1999 noyabrında Seattle və bir çox ərazidə gərçəkləşdirilən nümayişlərin “dünya bir əmtəə
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deyildir” adı altında keçirilmiş olmasının çox böyük əhəmiyyəti vardır. “Dünya bir əmtəə
deyildir” paradoksu qloballaşmaya qarşı hərəkatın, iqtisadiyyatın "prioritet və bazarın
üstünlüyü" adına xalqların nəzarəti altından çıxaraq kapitalist güclər qarşısında mövqeyini
yüksəltməyə layiqdir. Seattle zamanı ortaya çıxan hərəkatın əsas narahatlığı müxtəlif ölkələrin
əmək haqqısı və kəndliləri arasında əlaqə qurmaq olmuşdur.(24)
Qloballaşmaya qarşı çıxan bir qrup isə işçi birlikləridir. Qloballaşma və xarici rəqabətin
nəticəsi olaraq, bir sıra fabriklərin bağlanması və buna uyğun olaraq, insanların işdən
çıxarılması təkcə ölkələrdə deyil, bütün dünya ərazisində işçi birliklərin qloballaşmaya qarşı
çıxmasına səbəb olmuşdur. Qloballaşmaya qarşı çıxan qruplara üçüncü dünya ölkələrini,
radikal qrupları, qloballaşmanın inkişafını dəstəkləyən kapitalistlərə əks olan neomarksistləri
misal göstərə bilərik. Bu qruplardan biri neoliberallardır ki, onlar qloballaşma nəticəsində
vahid qlobal mədəniyyətin deyil, tam tərsinə bir-birinə düşmən olan mədəniyyətlərin
yaranacağını deyirlər. Əgər biz qloballaşma haqqında danışırıqsa, onun səbəb olduğu münaqişələrə də toxunmalıyıq. Qloballaşma hər zaman sülhə gətirib çıxarmır. Buna misal olaraq,
Alman-İngilis ticarət müqaviləsinin, yaradılmağa çalışılan əlaqənin birinci dünya müharibəsinə səbəb olmasını misal olaraq göstərə bilərik. Qloballaşma və münaqişələr bir biri ilə
bağlıdır və hər münaqişəyə diqqət yetirilməlidir, çünki müəyyən zaman sonra bu münaqişələr
daha böyük fəlakətlərə gətirib çıxara bilər.(7) Qloballaşmanın səbəb olduğu münaqişələrdən
biri olaraq, mədəniyyət və kimlik münaqişələrini göstərə bilərik. Məlum olduğu kimi, artıq
münaqişələr iqtisadi və ideoloji deyil, mədəniyyət xarakterlidir. Bu zaman da əsas aktor olaraq dövlət qalsa da, münaqişələr millətlər arasında baş verir. Mədəniyyətlər, millətlər arasında
çox böyük fərqlər vardır ki, qloballaşma, texnologiya, elm, iqtisadiyyat inkişaf etdikcə onlar
arasında inteqrasiya güclənir və sərhədlər aradan qalxmış olur. İnteqrasiyanın güclənməsinə
baxmayaraq, onlar arasında fərqlər daha aydın olur və öz mədəniyyətlərini, kimliklərini daha
çox qorumağa və tələblərini bildirməyə başlayırlar. Nəticə çoxmədəniyyətli dünya və onun
gətirdiyi münaqişələr olur. Qloballaşma tam da bu zaman münaqişələrin mərkəzində durur.
İnkişafetmiş ölkələr hamı öz mədəniyyətini rahat yaşasın deməsinə baxmayaraq, onlar öz
qlobal sərmayələrini genişlətmək üçün milli sərhədləri hesaba almırlar və brend şirkətləri
dünyanın hər yanına yayırlar. Cəmiyyətin qarşısında duran ən əsas sual bu münaqişələrin necə
həll ediləcəyidir. Bildiyimiz kimi, hər mədəniyyət çox dəyərlidir və əgər biz münaqişələri həll
etmək istəyiriksə, o zaman onların tələblərini nəzərə almalı və mümkün olduğu qədər həyata
keçirməliyik. Əgər tam tərsini etsək, onların tələblərinə diqqət yetirməsək, onları boğmağa
çalışsaq bu vəziyyətin daha da pisləşməsinə gətirib çıxar. (10) Qloballaşmanın səbəb olduğu
bir digər münaqişəni Cənubi Afrikada görə bilərik. Cənubi Afrika qloballaşmanın müddətinin
bir mikrokosmosudur. Cənubi Afrikada müxtəlif qruplar din, dil irq cəhətdən birləşib. Soyuq
müharibənin bitişi Cənubi Afrikanın beynəlxalq münasibətlərini və onun daxili siyasətini
köklü şəkildə dəyişdi. Və qloballaşma prosesi anidən Cənubi Afrikada ön plana çıxdı. Bir çox
fərqli qruplardan ibarət olduğuna görə Cənubi Afrika öz sərhədləri çərçivəsində bu
fərqlilikləri qoruyaraq onların hüquqlarını müdafiə etməlidir. Cənubi Afrikada münaqişələrin
baş vermə səbəbi irqlə bağlıdır. Müstəmləkə dövründə Hollanda Afrikanın cənubunu istismar
edir və uyğun olaraq ağ dərili əhali artıq bura gəlir. Tarix boyunca ağdərili və qaradərili əhali
arasında çoxlu münaqişələr baş vermişdir və aparteid adını almışdır. Qloballaşma inkişaf etdikcə həm digər ölkələrlə, həm də fərqli irqə mənsub əhali arasında əlaqələr daha da gücləndi,
bu da öz növbəsində münaqişənin artmasına səbəb oldu. N.Mandela isə aparteid rejiminə
qarşı müharibə aparmış və onun qarşısını almışdır. N.Mandela aparteid rejiminin qarşısını
almağa çalışsa da, bu hər şeyin həll olunduğu mənasına gəlmir. Hər zaman diqqət bu fərqli
qrupların üzərində olmalıdır, çünki ən xırda səbəb bu münaqişənin yenidən başlaması ilə
nəticələnə bilər.(28) Qloballaşmanın dövlətlər arasında səbəb olduğu münaqişələrdən biri də
gəlirlərlə əlaqəlidir. John Williamsonun 1989-cu ildə şərtlərini müəyyən etdiyi və müəyyən
zamandan sonra neoliberal iqtisadiyyatın bir hissəsini təşkil edən Vasinqton razılaşmasında
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qloballaşmanın zənginləşməyə, demokratiyaya, ölkələr arasında gəlirlərin eyni bölünməsinə
səbəb olacağı düşünülürdü. Amma nəticə təmamilə fərqli oldu. Çünki qloballaşma nəticəsində
ölkələr arasında gəlirlər bərabər bölünmədiyindən bir sıra iqtisadi fərqliliklər yarandı, uçurum
daha da dərinləşdi və gəlir bərabərsizliyi, ekoloji fəlakətlər, yoxsullaşma kimi bir sıra
problemlər yarandı.(16)
Qloballaşma haqqında danışarkən ilk ağla gələn ölkə, əlbəttə ki ABŞ-dır. Qloballaşmanın amerikanlar üçün böyük faydaları olmuşdur. Bu faydalara amerikanların sosializm
üzərində qələbəsini, onları işçi birliklərinin təsirindən qurtulmasını, iqtisadi və siyasi inkişafı
və dünyanın hegemon dövləti olmasını misal olaraq göstərə bilərik. Bütün bunlara
baxmayaraq, qloballaşmanın yaranmasını təkcə ABŞ ilə əlaqələndirmək olmaz. Anthony
Giddensin bildirdiyi kimi, qloballaşma yalnızca Qərbin digər ölkələr üzərindəki hegemonyası
deyildir, qloballaşma digər ölkələrə mənfi təsir etdiyi qədər ABŞ-a da təsir edir. Məlum
olduğu kimi, Birinci Dünya müharibəsində ən çox uğur qazanan dövlət ABŞ idi. Bu
zamandan etibarən, ABŞ iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf etməsi və qloballaşmanın yaranması
ABŞ-ın hər sahədə- pul tədavülündə, həyat tərzində, hərbi gücdə, yaşam tərzində olan
mövqeyini qorumasına kömək etdi. Müsbət və ya mənfi, İkinci Dünya müharibəsindən sonra
ABŞ və hökumət qlobal iqtisadiyyatın formalaşmasına və müsbət inkişafına kömək etdi. 11
sentyabr hadisəsindən sonra da ABŞ-ın hələ də qlobal böyük güc olaraq mövqeyini
qorumasına baxmayaraq, onun valyutası düşməyə başlamış, bir sıra problemlərlə üzləşmişdir.
Bu problemlərdən biri də dünyanı hər yerində anti amerikan düşüncəsinin yaranması
olmuşdur və qloballaşmanın sürətlənməsi bu düşüncənin daha tez yayılmasına gətirib
çıxarmışdır. ABŞ-ın 44 cü prezidenti B.Obama qloballaşmanın inkişafına yardım etmiş və
dəstəkləmişdir. B.Obama qloballaşmanın çox sürətlə olmadığını vurğulamış və hətta,
hakimiyyətdən getmədən əvvəl ABŞda keçirilən sorğular da bunu sübut etmişdir. O,
qloballaşma ilə bağlı ABŞ əhalisi arasında keçirilən sorğunun nəticələrinə əsaslanaraq qlobal
dünyada çox yaxşı fəaliyyət göstərdiyini A.Merkel ilə olan görüşündə də bildirmişdir. Bütün
bu dəstəkləməyə baxmayaraq, o qloballaşmadan geri dönüş olmadığını və hər ölkə üçün
neqativ təsirləri olduğunu da demişdir. Neqativ təsirlərə misal olaraq insanlar və qlobal elitlər
arasındakı maddi fərqləri və səbəb olduğu ədalətsizlik hissini göstərə bilərik. Qloballaşmanın
hər ölkədə olan təsirləri fərqlidir. Məsələn, qloballaşmanın ABŞa müsbət təsiri olsa da, bu
ölkə hələ də qloballaşmada tərəddüd edir. Çin isə tərsinə qloballaşmanın müdafiəçisi kimi
davranır və buna uyğun qərarlar qəbul etməyə çalışır.(5) ABŞda qloballaşmanın neqativ
xarakter almasına səbəb olan hadisə D.Trampın hakimiyyətə gəlməsi olmuşdur. Çünki
D.Tramp sərbəst ticarəti və ABŞ-ın uzun müddət malik olduğu qanunları qəbul etməyərək
bunları inkar etmişdir. Digər ölkələrə olan idxala yüksək gömrük haqqının qoyulması,
NAFTA-nın mövcudluğu ilə bağlı müzakirələr, ədalətli olmayan ABŞın ticarət qanunları
ölkənin 500 milyard itirməsinə və iqtisadiyyatın zəifləməsinə səbəb olmuşdur. Bütün bunların
hamısı D.Trampın hakimiyyətə gəldikdən sonra qəbul etdiyi qərarlarla bağlıdır. D.Tramp
B.Obamanın hakimiyyətdə olduğu dövrdə qəbul etdiyi qərarlardan fərqli hərəkət edir.
D.Trampın qəbul etdiyi qərarlar ABŞ-ın qloballaşmada olan mövqeyini təhlükəyə atır və
dünya səhnəsində gündən günə daha da aktivləşən Çin ortaya çıxaraq əsas aktorlardan biri
olmağa çalışır. Bütün bu neqativ təsirlərə baxmayaraq, deyə bilərik ki, D.Tramp hakimiyyətə
gəldikdən sonra amerikan xalqının qloballaşma, sərbəst ticarət və köç ilə bağlı olan fikirlərini
dinlədi və D.Tramp qlobal elitin arzuları yerinə amerikan xalqının istəklərini daha üstün tutan
ağıllı bir qlobalistdir. D.Trampın ticarət və köç ilə bağlı qərarları bütün dünya tərəfindən son
böyük ümid kimi görülür.(18)
Qloballaşmanın inkişaf etməkdə olan və ya üçüncü dünya ölkələri üçün istənilən sahədə
müsbət təsirləri olmuşdur. Qloballaşma üçüncü dünya ölkələrində həyat səviyyəsinin, əhalinin
maddi rifah səviyyəsinin yüksəlməsinə, məhsuldarlığın artmasına və xammalların daha rahat
şəkildə inkişaf etmiş ölkələrə daşınmasına, bu ölkələrdə ömür səviyyəsinin yüksəlməsinə
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səbəb olmuşdur. Bütün bu saydıqlarımız müsbət təsirləri üçüncü dünya ölkələrində 1980-ci
illərin axırından baş vermişdir və hələ də davam verir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə rifah
səviyyəsinin yüksəlməsi 55 ildən (1970) 64 ilə (2000) qədər yüksəlmişdir. Bunlarla yanaşı,
üçüncü dünya ölkələrində yaşayan millətlərin ingilis və fransız kimi dilləri daha çox istifadə
etməsi və öz dillərində olan bəzi sözlərin yox olması, insanların səyahət etməsi nəticəsində
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə HİV/ADİS, quş qripi kimi xəstəliklərin mövcud olması mənfi
nəticələrə aiddir.(23) İnkişaf etməkdə olan ölkələrdən Çini götürək. Çin ən qədimdən indiyə
qədər qlobal mədəniyyət olaraq qalmaqdadır və ən çox əhalisi ilə siyasi arenada və
iqtisadiyyatda önəmli aktorlardan biridir. 2008-ci il qlobal krizdən sonra qloballaşmanın
zəifləməsi və 2012-ci ildə Xi Jinpingin hakimiyyətə gəlməsindən sonra Çinin siyasəti dəyişdi.
Çinin siyasəti və qloballaşma arasında güclü əlaqə vardır və Çin qloballaşmanın qazanclarından çox yaxşı şəkildə istifadə edir. Çin iqtisadiyyatının böyüməsi 400 milyondan çox insanı kasıblıqdan xilas etdi.(1:3) Çinin prezidenti Xi Jinping Çinin qloballaşma versiyasını “kəmər və yol” adlandırmışdır. 2008-ci ildən sonra daxili istehlak artması yeni milli və beynəlxalq bazarların yaranması ilə nəticələnmişdir. Çinin hər siyasətinin məqsədi iqtisadi qloballaşmada üstünlüyü ələ keçirməkdir. Çinin yeni ipək yolu Asiya, Avropa və Afrika arasında qlobal iqtisadi əlaqənin daha sıx olmasına səbəb olmuşdur.(20) Əhalisinin sayına görə ikinci və
iqtisadiyyatının böyüklüyünə görə fərqlənən digər Asiya ölkəsi Hindistandır. Qloballaşmanın
Hindistan üçün təhsil, iqtisadiyyat, xarici ticarət və sərmayə sahələrində böyük təsirləri olmuşdur. 1990 cı illərdə iqtisadi liberalizmin iqtisadiyyatın inkişafına səbəb olduğu və qloballaşmanın işsizlik səviyyəsini aşağı saldığı məlumdur. Yalnızca istehsal sahəsindəki artım Hindistanın ÜDMsini 16.1%-ə qədər artırmışdır. İşsizliyin azalması kasıb əhalinin dərəcəsinin
aşağı düşməsinə və kasıb əhali ilə zəngin əhali arasındakı fərqin azalmasına səbəb
olmuşdur.(8) Bunların hamısı qloballaşmadan sonra baş vermişdir. Qloballaşmada ən çox
diqqət çəkən ölkə Rusiyadır. V.Putin prezident seçilərkən şəffaf şəkildə qloballaşmaya qarşı
müsbət davranış göstərsə də, qloballaşma planının indiki dövrdə bir kriz içində olduğunu bildirmişdir. Lakin, qloballaşmanın Rusiya üçün mənfi təsirləri mövcuddur. Qloballaşma nəticəsində xammaların ixracında və qiymətində düşüş olmuşdur, qlobal qaz və neft ticarəti
GazPromun mövcudluğuna təhdid olmuş və Rusiyanın Avropa ölkələrinə, xüsusilə, Ukraynaya olan ixracını zəiflətmişdir. Bütün bunların nəticəsində prezident V.Putin qloballaşmanın
gətirdiyi təhdidləri Rusiyanin əldə etdiyi qazanclar üçün təhdid olaraq görür.(27)
Qloballaşma 20-ci əsrin sonu-21-ci əsrin əvvəlində mövcud olan önəmli bir hadisədir.
Bütün bu fikirlərdən belə nəticəyə gələ bilərik ki, qloballaşma hələ də formalaşır və Amerikadan Avropaya, Asiyadan Afrikaya bütün ölkələrə sürətlə yayılır. Qloballaşma nəticəsində istehsal səviyyəsi və investiya qoyuluşu artdı, ticarət, texnologiya, iqtisadiyyat daha çox inkişaf
etdi. Bu inkişaf çox ölkəyə, xüsusilə də, inkişaf etməkdə olan ölkələrə daha yararlı oldu və yuxarıda adını çəkdiyimiz Çin, Hindistan kimi ölkələrin son illərdəki inkişafı da buna sübutdur.
Vahid qlobal valyuta, vahid qlobal dünya qloballaşmanın gətirdiyi nəticələrdir. Dünya dövlətləri qərar verərkən ən çox qloballaşma üzərində düşünməlidirlər. Çünki dövlətlər inkişaf etdikcə
daha da yaxınlaşır və millətlər arası ünsiyyət artır və bunun səbəb olduğu münaqişələr yuxarıda
qeyd edilmişdir. Qloballaşmanın və dünyanın gələcəkdə necə olacağı bütün dövlətləri, millətləri
maraqlandırır. Qloballaşma bəzi dövlətlər üçün lənət, bəziləri üçün isə bir avantajdır. Beləliklə,
dövlətlər qloballaşmadan daha ağıllı və düzgün istifadə edərək öz dövlətlərini inkişaf etdirə
bilər, əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltmiş olar və beynəlxalq arenada əsas mövqe tuta bilər.
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Глобализация и субъекты
Резюме
Глобализация является важнейшей чертой развития международных отношений на
рубеже XX и XXI веков. Глобализация, естественно, способствует сближению континентов,
стран, народов, их культур и языков. И во всем этом ускорении финансовая и экономическая
ситуация находилась на пике процесса глобализации, что привело к тому, что глобализация
представляет собой набор законов и законов, которые не были одобрены некоторыми, чтобы
одна страна была подчинена другой. Современное развитие предполагает, что страны, такие
как Китай, Республика Корея, Таиланд и Индонезия, и традиционно США, Германия и Япония,
всегда были лидерами в середине XXI века, они умрут. Этот конкурс, с одной стороны, может
помочь стабилизировать как продукт глобализации, сбалансировать современные отношения, а
с другой - привести к охлаждению отношений между континентами и странами. В то же время
этот процесс может привести к тому, что каждая ведущая страна начинает искать свой индиви293
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дуальный путь действий. Известный американский ученый У.У.Майнс еще раз подтверждает:
«Это будет момент, когда Америка пойдет дальше». С этим возможно и реалистично.
A.Seyidzade, A.Badalova
Globalization and actors
Summary
Globalization is an important feature of the development of international relations at the turn of
the 20th and 21st centuries. Globalization, naturally, promotes the rapprochement of continents,
countries, peoples, their cultures and languages. And in all this acceleration, the financial and
economic situation was at the peak of the globalization process, which led to the fact that globalization
is a set of laws and laws that have not been approved by some, so that one country is subordinated to
another. Modern development suggests that countries such as China, the Republic of Korea, Thailand
and Indonesia, and traditionally the United States, Germany and Japan, have always been leaders in
the mid-21st century, they will die. This competition, on the one hand, can help stabilize as a product
of globalization, balance modern relations, and on the other - lead to a cooling of relations between
continents and countries. At the same time, this process can lead to the fact that each leading country
begins to look for its own individual way of action. The well-known American scientist UWMains
once again confirms: "This will be the moment when America will go further". With this, it is possible
and realistic.
Rəyçi: filol. f.d., dos. Ə.Ç.Ağamirzəyev
Redaksiyaya daxil olub: 31.05.2018
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А.Ф.АГАЕВА
Азербайджанский государственный университет
нефти и промышленности
(г. Баку, пр. Азадлыг, 16/21)

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ТЮРКОВ
Ключевые слова: идеология, тюркизм, нация, идентичность, самосознание, пантюркизм, религия,
самобытность.
Açar sözlər: ideologiya, türkizm, millət, identifikasiya, şüur, pantürkizm, din, özünəməxsusluq.
Key words: ideology, Turkism, nation, identity, self-consciousness, pan-Turkism, religion, originality.

Социально-экономическое развитие азербайджанского общества, переход от
феодализма к капитализму, политическая ситуация в Российской империи в конце XIX
– начале XX в.в., а также мировая тенденция укрепления идеологии национализма
способствовали пробуждению национальных чувств у азербайджанских тюрков. Этот
процесс оказал влияние даже на религиозных азербайджанцев, несмотря на запрет
Корана разделять мусульман по национальному признаку. Существенно изменился
социальный облик азербайджанского общества, этническая территория которой была
разделена между двумя соседними империями – Россией и Ираном.
Это было началом наметившегося перехода азербайджанского народа от
исламизма к национальной идее. Но религиозная идентичность нашего народа все еще
оставалась превалирующей. Рост национального самосознания, обострившийся
колониальной политикой Российской империи, ускорило формирование национальной
идентичности азербайджанских тюрков. Вхождение Азербайджана в состав Российской
империи в тот период способствовало развитию модернизационных процессов в азербайджанском обществе, положив тем самым начало нациестроительству. В связи с этим
М.Э.Расулзаде писал, что русская оккупация способствовала тому, что «азербайджанцы
осознали себя как социальное явление, общество, имеющее свои культурные традиции,
иными словами они поняли, что представляют собой нацию…» (1)
Другим важнейшим внешним фактором, оказавшим большое влияние на формирование национальной идентичности азербайджанских тюрков была политика экспансионизма армян. В этом крайне остром и бескомпромиссном конфликте между азербайджанцами и армянами сформировался азербайджанский «образ национальной территории».
Влияние европейских взглядов на формирование наций также ускорило выработку конкретных взглядов на национальную идентичность азербайджанцев. Появились
первые признаки перехода от «уммы» (сообщество мусульман всего мира) к идее
«нации», что свидетельствовало о начале процесса выделения азербайджанских тюрков
из общемусульманского культурного ареала Российской империи. В той или иной
степени эти процессы затрагивали и другие тюркские народы империи.
Закономерным результатом этих процессов стало зарождение идеологии тюркизма в Азербайджане, которая объективно способствовала ослаблению влияния ислама на
формирование национальной идентичности нашего народа. При этом очень важно отметить, что к формированию тюркского самосознания в Азербайджане турецкие эмиссары
не имели никакого отношения. Тюркофобы пытались доказать, что идеология тюркизма
чужда тюркским народам, и направлена на разрушение российского государства.
Видный общественный деятель Азербайджана М.Э.Расулзаде отмечает, что
зарождение идеологии тюркизма было вызвано, прежде всего «сильным подъемом
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национального духа» у тюркских народов бывшей Российской империи. (2) Следовательно, это был объективный процесс, происходивший внутри тюркских народов, а
не привнесен извне в Россию. Именно в царской России в негативном смысле стали
использовать термин «пантюркизм», чтобы дискредитировать тюркизм, запугать общественность турецкой агрессией, цель которой якобы был захват территорий России,
населенных тюркскими народами. (3)
Однако ни в Османской империи, ни в Турецкой Республике тюркизм не был
государственной идеологией. В современной Турции официальной идеологией
является – кемализм, который строго ограничен пределами страны. В 1921г. основатель
современной Турецкой Республики М.К.Ататюрк официально отказался от пантюркизма, т.е. политики создания общетюркского государства.
И в советское время любая национальная идеология, в том числе и тюркизм, были
объявлены реакционными, преступными, шовинистическими т.к. препятствовали осуществлению русскими роли «учителя и духовного попечителя» других народов.
Тюркизм, вопреки утверждениям советских идеологов о том, что она проповедует исключительность тюркских народов, в действительности отражает общность этнического
происхождения, родство языков и близость культур тюркских народов, а также их
сотрудничество, взаимопомощь, всестороннее развитие и национальное освобождение.
90-е годы XIX в. можно считать началом поисков национальной идентичности
среди молодого поколения азербайджанской интеллигенции. В 1891 г. видный
азербайджанский общественный деятель Магомед ага Шахтахтинский в статье «Как
называть закавказских мусульман» (газета «Каспий») писал: «… в последнее время
закавказских магометан начали называть «татарами»…. Существует большая разница
между закавказским тюрком и татарином внутренних губерний по языку, виду,
обычаю, нравам. Удобнее всего было называть закавказских мусульман – азербайджанскими тюрками, а их язык тюркско-азербайджанским».(4) Это свидетельствовало о
подрыве первичного исламского восприятия идентичности, а также о том, что молодое
поколение азербайджанской элиты принципиально по – новому пыталось
сформулировать азербайджанскую идентичность.
Развитие политического тюркизма в Азербайджане связано с именами выдающихся азербайджанских мыслителей – Али бека Гусейн-заде и Ахмед бека Агаоглу.
А.Гусейн-заде стал первым азербайджанцем «давшим жизнь политическому
направлению тюркизма, тюркского единства и туранизма с центром в османской
империи (5). В статье «Специальное письмо» А.Гусейн-заде открыто проповедует идею
тюркского единства. Он впервые сформулировал знаменитую триаду, получившую
популярность в тюркском мире в последующем и ставшим основным лозунгом этой
идеологии – тюркизироваться, исламизироваться, европеизироваться. Этот лозунг, по
мнению автора должен был служить основой прогресса тюркского мира, которой он
призывал идти в ногу со временем. Иначе говоря, это означало европеизироваться,
опираясь на свои этнические корни, не забывая о своей принадлежности к исламскому
миру. Это было ответом А.Гусейн-заде на вопрос о национальной идентичности.
Уважая ислам, А.Гусейн-заде с сожалением писал, что «мусульманская религия
не признает нации и национальности». Он считал «нацию» не религиозной, а этнической общностью и конечную цель проекта национального строительства видел в
создании единой тюркской нации.
Убежденным поборником идей тюркизма, сыгравшим значительную роль в ее
утверждении и распространении в Азербайджане в первом десятилетии ХХ века, был
Ахмед бек Агаоглу. М.Э.Расулзаде называл его самым серьезным идеологом исторического движения европеизации на ближнем Востоке. (6) А.Агаоглу было трудно сделать окончательный выбор между Востоком, откуда он был корнями и Западом, с
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которым он был хорошо знаком и благоволил. Поэтому единственный выход А.Агаоглу
видел в соединении прогрессивной мысли Запада с лучшими традициями Востока.
Претворению в жизнь этой задачи А.Агаоглу посвятил почти всю свою жизнь.
Как было отмечено, А.Гусейн-заде предлагал тюркским народам использовать
лишь научно-технические достижения Запада. А.Агаоглу пошел дальше в своих
убеждениях. Он считал, что этого недостаточно и, что необходимо координально
изменить образ мышления и менталитет тюркских народов.
В связи с проблемой национальной идентичности азербайджанских тюрков во
второй половине XIX в. А.Агаоглу писал, вспоминая своего отца: «На вопрос «Кто ты
такой? Он отвечал: «Слава Аллаху, что мусульманин, моим отцом является Мирза
Ибрагим, а его отцом Гасан ага из рода Гурд ели. Ему и в голову не приходило, что он
тюрок». (7) Это означает, что в донациональный период этническое самосознание у
азербайджанцев часто заслонялось религиозным. В связи с этим Узеир Гаджибеков
тоже в одной из своих статей писал о подобной ситуации: «Если одного из нас
спросить: Кто ты? Я мусульманин - последует ответ. К какой нации ты принадлежишь?
К мусульманской нации. Какую религию исповедуешь? Мусульманскую. На каком
языке говоришь? На мусульманском языке».(8)
А.Агаоглу считал, что мы должны построить свою жизнь на «новых основах»,
какими он считал европейские ценности и в первую очередь гражданские права и
свободы, способствующие раскрепощению личности. В отсутствии этих прав
А.Агаоглу видел одну из главных причин отсталости и деградации восточных обществ.
А.Агаоглу был твердо убежден в том, что единственным началом, образующим
государство, является нация. Он призывал тюркские народы взять западную цивилизацию в качестве основы для продвижения по пути прогресса. Однако это совсем не
означает, что А.Агаоглу не дорожил историческим наследием и традициями Востока, в
частности тюркского мира.
Говоря о религиозной идентичности народа А.Агаоглу подчеркивает, что
доминирующий в исламском мире принцип «нет личности, есть общество, нет права,
есть обязанность» приводит к принципу «нет никого, есть только правитель, нет права,
есть капризы и прихоть правителя.(9) Он призывает изменить наше сознание и
сущность, отказаться от деспотизма в нашей повседневной жизни, без чего не может
быть прогресса. На примере европейских государств А.Агаоглу считал невозможным
вмешательство духовенства в мирские дела. Он напоминал, что застой в исламе
начался именно после использования его в качестве политического средства.
Таким образом, и А.Гусейн-заде, и А. Агаоглу стремились к прогрессу тюркского
мира, основой которого была идеология тюркизма. Их главная заслуга в том, что они
основали этническую концепцию, четко отделяющую тюрков от других мусульманских
народов. Недостатком этой идеологии было отрицание существующей самобытности
тюркских народов, в том числе и азербайджанской нации, и качественных различий
между ними. Поэтому идеологи тюркизма в Азербайджане крайне отрицательно
относились к попыткам разделить тюркский мир на самостоятельные нации.
А.Гусейн-заде считал Османскую Турцию и турок-османов ядром будущего единого тюркского государства. Он даже в перспективе не хотел формирования «кавказских тюрков» в качестве самостоятельной нации и не скрывал, что желает объединения
Азербайджана с Османским государством. Это было связано с незрелостью идеологов
национального строительства. Формированию единой тюркской нации, по мнению
А.Гусейн-заде должно было предшествовать создание литературного общетюркского
языка, основу которой составит стамбульский диалект. При этом он категорически
возражал очищению языка от арабских и персидских слов, считая что это нанесет
ущерб «совершенству» и «высокому стилю» литературного языка.
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Однако появившееся в это время новое направление – азерчилар были против
османизации языка в печати, против арабских и персидских слов, и выступали за
сближение азербайджанского литературного языка с народно-разговорной речью.
Ярким примером этого направления был журнал «Молла Насреддин», носитель зарождающейся азербайджанской идентичности.
Освободившись от пантюркизма азербайджанский народ оказался перед
выбором – либо интегрировать в единую тюркскую нацию, либо предпочесть азербайджанскую идентичность. И в этом смысле общетюркская идентичность стала как бы
переходным этапом от религиозной к национальной азербайджанской идентичности,
идеологом которой был М.Э. Расулзаде. Лишь впоследствии его усилиями идеи
самостоятельности азербайджанской нации приобрели форму целостной концепции.
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Ə.F.Ağayeva
Azərbaycan türklərinin milli identifikasiyasının formalaşması
Xülasə
Türkçülük, şübhəsiz, türk xalqlarının oyanmasında mühüm rol oynadı və onların yaxınlaşmasına səbəb oldu. Dini etiqadın birmənalı hökmranlığına son qoyuldu və bu, Azərbaycan türklərinin
ümmətdən (bütün dünya müsəlmanları cəmiyyətindən) millətə keçidi üçün ideoloji təməl yaratdı.
A.Hüseynzadə və A.Ağaoğlunun nailiyyətlərindən biri ondan ibarət idi ki, onlar türklər və digər
müsəlman xalqları arasında aydın bir xətt çəkərək etnik konsepsiya yaratdılar. Beləliklə, Azərbaycanda milli kimliyin axtarışı üçün güclü nəzəri əsas qoyulmuşdur. Türkçülük şiddətli dietizasiya və
türk xalqlarının ruslaşması yolunda bir növ qoruyucu amil idi. A.Hüseynzadə və A. Ağaoğlu tərəfindən irəli sürülən "vahid türk milləti" ideyası şiəliyin köməyi ilə əsrlər boyu aparılan farslaşdırma siyasətinə qarşı azərbaycanlıların etnik özəlliyinin qoruyub saxlanmasında bir zəmanət idi. Lakin A.Hüseynzadə və A. Ağaoğlunun türk xalqlarını birləşdirmək ideyası özəl Azərbaycan milliyyətinin və
Azərbaycan identifikasiyasının formalaşmasına qarşı yönəlmişdi. Onlar bu ideyanı bütün türk xalqları
üçün faydalı hesab edirdilər.
A.F.Aghayeva
Formation of national identity of Azerbaijani Turks
Summary
Turkism has certainly played an important role in awakening of the Turkic peoples and
contributed to their reconcilement. The undivided reign of religious identification was over, which
created an ideological foundation for a gradual transition of Azerbaijani Turks from Ummah
(Community of Muslims around the world) to Nation.
A.Huseynzade and A.Aghaoghlu’s merit lied in the fact that they created an ethnic conception,
providing a clear line between the Turks and other Muslims nations. Thus, a powerful theoretical basis
was put in the search for the national identity in Azerbaijan. Turkism was a kind of protection on the
way to violent dietization and Russification of Turkic peoples. “The idea of a unique Turkic nation”
put forward by the A.Huseynzade and A.Aghaoghlu was also a guarantee of preserving the ethnic
identity of the Azerbaijani Turks from the centuries of the Iranization policy by means of Shiism.
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However, A.Huseynzade`s and A.Aghaoghlu’s idea of uniting the Turkic nations was against
the formation of an original Azerbaijani nation and Azerbaijani identification. They considered this
idea as a boon for all the Turkic peoples.
Рецензент: доц. Я.П.Ахмедов
Redaksiyaya daxil olub:28.03.2018
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Сон и бодрствование — основные состояния человека, циклически повторяющиеся каждые сутки в рамках циркадных ритмов и сопровождающиеся изменениями
физиологических функций и поведения. Нарушение сна сказывается на дневном
функционировании организма, поскольку определенные стадии и фазы сна обеспечивают восстановительную функцию, переработку и сохранение в памяти информации,
полученной в период бодрствования, оптимизацию функций внутренних органов. Фазы
сна чередуются с периодичностью 90–120 мин, что в целом составляет завершенный
цикл сна. Ночной сон обычно состоит из 4–6 завершенных циклов. У детей продолжительность сна отличается от продолжительности сна у взрослых. Доношенные
новорожденные спят около 16 ч в сутки. К 12-му месяцу общая продолжительность сна
снижается до 13,5 ч, к 6 годам–до 9,5 ч, и в подростковом возрасте составляет 8,5–8 ч.
У детей имеет особенность не только продолжительность сна, но и его ритмичность.
Новорожденные могут просыпаться ночью каждые 4 часа.
Измененный сон вызывает снижение качества жизни, может приводить впоследствии к психическим и соматическим расстройствам. Ежедневно врачи различных
специальностей сталкиваются с жалобами на расстройства сна, что служит причиной
бурного развития нового направления современной медицины – медицина сна.
В Международной классификации расстройств сна третьего пересмотра (ICSD 3)
2014, инсомния определяется как «расстройства, характеризующиеся трудностями
засыпания или поддержания сна. Кроме нее, в эту группу заболеваний входят:
• Нарушения сна, связанные с дыханием (апноэ) – остановки дыхания во время
сна, продолжительность которых превышает 10 сек и др.;
• Гиперсомнии центрального происхождения – расстройства в виде повышенной
сонливости, обусловленные приемом лекарственных препаратов и др ;
• Нарушения циркадного ритма сна – расстройство, обусловленное сменным
графиком работы, Синдром смены часовых поясов Джетлаг и др;
• Парасомнии, т. е. нежелательные явления, которые возникают преимущественно во время сна (снохождение, ночные кошмары, страхи во сне);
• Расстройства движения во сне – синдром периодических движений конечностей, судороги в ногах и тд;
• Другие расстройства сна
Недостаточная продолжительность сна и нарушения его качества, к примеру, у
детей, тесно связаны с проявляющимися в дневное время поведенческими проблемами,
такими, как гиперактивность, негативизм, нарушение эмоциональных контактов с окружающими, агрессивность, снижение внимания, мотиваций к учебе. Страдающие бессонницей взрослые также отмечают нарушения когнитивных функций (концентрации
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внимания, памяти), наличие слабости в дневное время, увеличение риска несчастных
случаев, трудности при общении.
Идентифицированы многие факторы риска нарушений сна, однако механизм их
действия не всегда понятен. Среди них возраст, женский пол, смена работы и
безработица, отсутствие семьи, стрессы, неврозы, эндокринно-обменные заболевания,
прием психотропных препаратов, алкоголя, внешние неблагоприятные факторы (шум,
вибрация и пр.), перемена часовых поясов, нарушение гигиены сна и др.(5,с.3-16).
Возраст. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что по мере
увеличения возраста все большее значение приобретают нарушения сна, однако многие
авторы связывают инсомнию не с самим возрастом, а с проблемами, которые возникают в старости, в частности (заболевания сердца, инсульт, перелом шейки бедра, депрессия и другие психические расстройства). Нарушения сна в пожилом и старческом
возрасте могут быть обусловлены рядом психологических и социальных причин:
одиночество, уход с работы и вынужденная бездеятельность, изменение жизненных
условий и ухудшение качества жизни, вынужденное ограничение активности или
пребывание в постели из-за болезни и т. д. (3,с.43-8).
Пол. Женщины страдают бессонницей чаще, чем мужчины, в каждой возрастной
группе. Так как в целом это положение не находит объяснения, предпринимались
различные попытки обосновать гендерные особенности инсомнии в каждом возрастном
периоде в отдельности. Так, в молодости это можно связать со специфической ролью
матери, погруженной в заботы о детях, особенно маленьких, чем обусловлены недосыпание, ночные пробуждения и ранние подъемы. В более старшем возрасте превалирующую бессонницу у женщин объясняют перименопаузальными расстройствами с
ночными приливами жара и приступами потливости, депрессией и тревогой.
Болевые расстройства. Хроническая боль строго коррелирует с высокой частотой инсомнии. Это относится к больным артритом (60% из них страдают бессонницей)
(1,с.211-28), костно-мышечной патологией и другими заболеваниями, сопровождающимися хронической болью (2,с.97- 111).
Ожирение. Ожирение — один из самых значимых факторов риска апноэ во сне
наряду с возрастом, мужским полом, курением и употреблением алкоголя (4.с.487-504),
(5,с.3-16).
Психические заболевания. Нарушения сна отмечаются при психических расстройствах и невротического, и психотического уровня. Связь между инсомнией и психическими заболеваниями подтверждена в многочисленных исследованиях (4,с.487-504).
С одной стороны, многие пациенты, страдающие психическими расстройствами, жалуются на нарушения сна; с другой — инсомния является предиктором многих психических нарушений: депрессии, постстрессовых расстройств (6,с.29-32).
Многие пациенты с инсомнией используют алкоголь в качестве снотворного
средства. При употреблении алкоголя в ночное время снижается латентность сна, алкоголь медленно метаболизируется и приводит к прерывистому сну и возбуждению во
второй половине ночи. Алкоголь также нарушает дыхание во сне, снижая мышечный
тонус верхних дыхательных путей, в результате чего возникают угнетение дыхания и
фрагментарный сон.
Таким образом, актуальность проблемы нарушений сна определятся чрезвычайно
высокой распространенностью. Проведение дальнейших исследований в области медицины сна открывает новые горизонты и перспективы для прогрессивного развития данного направления как в научном, так и в практическом аспекте. Это позволит ускорить
решение важной проблемы повышения качества жизни путем улучшения сна, начиная
с детского возраста.
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N.G.Əsədova
Yuxunun təbabəti
Xülasə
Məqalədə yuxu pozulmaların həyat keyfiyyətinin azaldılmasına təsiri və daha sonra zehni və somatik xəstəliklərə səbəb olan aktual məsələlərdən bəhs edilir. Yuxu çatışmazlığı və yuxu keyfiyyətinin
pozulması uşaqlarda və böyüklərdə müxtəlif problemlərə səbəb olur. Yuxu haqda biliyin təşkili yuxu
təbabəti sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin mütərəqqi inkişafı üçün yeni perspektivlər yaradır.
N.G.Asadova
Sleep Medicine
Summary
The article is devoted to the actual problem of the аffected sleep which causes decreasing
quality of life and can lead into later mental and somatic disorders. Low sleep duration and disorders
of its quality cause various problems for both children and adults. Knowledge concerning sleep
organization, as well as further research in the field of sleep medicine opens new prospects for the
progressive development of sleep medicine both in scientific and applied aspects.
Рецензент: д.н.мед., доц. С.З.Гараева
Redaksiyaya daxil olub: 19.04.2018
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The diplomatic relations between USSR and Pakistan were established on May 1, 1948.
Because of the allied relations of USSR with India, and also Pakistani support of the
Mujahiden during the Soviet occupation of Afghanistan these relations experienced chequered
and strained circumstances.
In 1965, the Soviet government offered good services to Pakistan and India to restore
peace and normalize relations. On the initiative of the Soviet government, on 4-10 January
1966, a meeting was held in Tashkent, on which the President of Pakistan and the Prime
Minister of India signed the Tashkent Declaration which opened the way for a peaceful
settlement of the conflict. From this moment, relations in different fields and especially in the
defense field had begun to strengthen. And the first contacts between the two countries in the
naval area started in November 1965. During consultations with the Pakistani delegation on
the terms of the conflict settlement, the leadership of the Pakistan Navy expressed interest in
acquiring six submarines, eight missile boats, twelve torpedo boats, naval reconnaissance
planes, mines and torpedoes from the USSR. In June 1966, while visiting the Pakistani naval
delegation of the Black Sea Fleet in Odessa and Sevastopol, they had been demonstrated a
submarine, an anti-submarine ship, a missile boat, an amphibious ship and a torpedo boat.
In October 1967, Pakistani President M. Ayyub Khan made a visit to Moscow, during
which he alluded at Pakistan's desire to weaken dependence on the United States in the
military-political field. In early 1968, the Pakistani authorities announced their lack of interest
in extending the agreement allowing the US to use the radar installations in Peshawar to
collect information about the military facilities of the USSR. The Soviet Union tried to take
advantage of the situation to expand its presence in the Indian Ocean region. In April 1968,
the head of the Soviet government Alexei Kosygin made a visit to Pakistan. For the first time
in its history, Pakistan met a Soviet guest of such a high state rank. Welcoming the head of
the Soviet government, the President of Pakistan, Ayyub Khan, called Kosygin "an
outstanding international figure who made titanic efforts to stabilize the situation in Hindustan
and, with the assistance of which, the armed conflict between India and Pakistan was
stopped." During the visit of Kosygin, agreements were signed on the military-technical
cooperation between two countries.
Because of the specifics of the international policy of the cold war period, relations
between the Islamic Republic of Pakistan and the USSR experienced ups and downs. The
condition of the Soviet-Pakistani cooperation left a negative imprint of the turbulent and
complex events in Afghanistan in the 1980s, in which both countries were involved.
However, even in the most difficult periods, Moscow continued to seek opportunities to
expand the dialogue with Islamabad. And In recent years, relations between Pakistan and
Russia have been developing steadily.
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The application for development of bilateral relations with Russia in matters of regional
security and military-technical cooperation was made by Pakistan, which in general received a
favorable response from Moscow. A definite basis for the overall development of RussianPakistani regional cooperation is already undermining the established strategic nature of
bilateral ties between Russia and Pakistan. The Russian-Pakistani ties in the defense sphere
were fixed by the delivery of several dozens of multipurpose Mi-8 helicopters to Islamabad in
1996-2004. Further intensification of cooperation was frozen. This was influenced by India's
painful reaction to the Russian-Pakistani cooperation, the rising dynamics of India's focus on
Russian supplies, and the complex nature of Pakistan's indirect involvement in supporting the
armed opposition in Afghanistan that affected the situation in Central Asia.
It is noteworthy that after the signing of the agreement on the military-technical
cooperation the statements of the military leadership of Pakistan were followed about the
readiness of Russia to switch to direct supplies of RD-93 aircraft engines to Pakistan.
According to officials, the Pakistani aircraft industry is focused on continuing purchases and
use of Russian RD-93 for JF-17 configuration, as well as for future cooperation in repair
maintenance, joint modernization and development of modifications.
In April 2014, for the first time in the history of Russian-Pakistani relations, a large
anti-submarine ship "Admiral Shaposhnikov" visited the Pakistani Navy base in Karachi.
Joint sea exercises were conducted to combat piracy, and later, in October of the same year,
similar exercises were conducted in the Arabian Sea with the participation of the Baltic Fleet's
"Yaroslav Mudry" patrol ship to work out cooperation in combating piracy and drug
trafficking. But a more important event in the development of the relations with Pakistan was
the visit of Russian Defense Minister S. Shoigu to Pakistan in November 2015 and the signing
of a framework agreement on cooperation in the military sphere. In parallel, negotiations were
already under way to purchase several Mi-35M attack helicopters, which successfully ended
with the signing of the Agreement on the sale of four shock helicopters of this type. The cost
of this deal was not disclosed, however, according to a high-ranking official of the Russian
Foreign Ministry, Islamabad intends to purchase 10 to 12 more helicopters of this type.
However, much will depend on the ability of Pakistan to pay such a purchase, as there are
simultaneous negotiations for the purchase of Su-35M multipurpose fighters that have a larger
range than the lightweight Chinese JF-17s that are in service with the Pakistan Air Force
along with the American F-16s. In addition, these Russian fighters are cheaper than similar
American F-22s (according to US experts, respectively, 65 million and 220 million dollars).
Speaking about the expansion of bilateral trade, economic, military-technical,
humanitarian cooperation, we must not forget that it should be backed up to a considerable
extent by political contacts and ties. Pakistan, with its great demographic potential, occupies
an important geostrategic position in the Asian macroregion. The country has access to the
southern seas, possesses nuclear weapons, is at the forefront of the fight against terrorism in
the region, enjoys credibility and is part of many international organizations.
The intention of Russia is quite obvious: it seeks to assert itself and consolidate its
authority on the world stage. Hence its readiness to strengthen relations with Pakistan in the
military and diplomatic spheres in the context of the fight against world terrorism. Pakistan
responds to Moscow's strategic interests, and Russia's place in the strategic goals of Pakistan
is quite clear.
Again, strategic and military cooperation remains at the center of the recent
rapprochement between Pakistani and Russian interests. The anger of Pakistan in response to
Washington's constant demands to "do more" to fight terrorist groups in the country, as well
as its short-sighted Afghan policies, stimulates rapprochement with Moscow. The reactionary
approach has always been a limiting factor for revealing the true potential of PakistaniRussian relations.
304

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

3 / 2018

Expansion of contacts at various levels between Russia and Pakistan since April 2014,
and most importantly - the conclusion of various commercial transactions in both military and
energy fields - led a number of political scientists to talk about a serious breakthrough in
bilateral relations. To some extent, this statement corresponds to the truth, especially if we
take into account the poor progress in this direction in the previous approximately 15 years.
Therefore, it is advisable to say that there is a gradual, step by step process of expanding
Russian-Pakistani relations at various levels.
Additionally, Pakistani and Russian servicemen launched joint counter-terrorist
exercises in the mountains and forests of Karachay-Cherkessia. The exercise was the result of
an agreement on cooperation in the field of defense, which the two countries signed in 2014,
removing the long-standing Russian arms embargo on Pakistan. The "historic" agreement
allowed the sale of Mi-35 combat helicopters to Pakistan, despite the objections of India.
Throughout the two-week exercise called "Friendship-2017" more than 200 servicemen,
mainly from special forces, were involved from both countries. As reported by the Pakistani
military, the release of hostages, as well as cordon and inspection had been worked out during
the course of the exercises. "Joint exercises will expand and further strengthen military ties
between countries and will allow sharing the experience of the Pakistani army in the fight
against terrorism," said in the statement of the Pakistani side. As the official spokesman for the
Ministry of Foreign Affairs of Pakistan Nafiz Zakariya said, this visit is a part of the regular
communication between the parties at a high level, which "creates the conditions for the
transformation of political will into a meaningful partnership, especially in the field of defense."
Meeting in Moscow, the head of the Russian Foreign Ministry and his Pakistani
counterpart Khawaj Muhammad Asif agreed to establish a commission for military-technical
cooperation. They expressed confidence that this partnership would be in the interests of the
whole region. "Today we reaffirmed our readiness to continue to contribute to strengthening
the counter-terrorism potential of Pakistan, which is in the interests of the entire region" said
the Russian Foreign Minister.
In short, Russia and Pakistan, marking the round date of diplomatic relations, can
rightfully look at the prospects of their partnership with optimism. Both countries are making
consistent efforts to strengthen mutually beneficial cooperation for the benefit of the Russian
and Pakistani peoples, in the interests of regional peace and stability.
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A.V.Rafixanova
Rusiya ilə Pakistan arasında hərbi-müdafiə sahəsində ikitərəfli münasibətlər
Xülasə
1948-ci il, 1 may tarixində SSRİ və Pakistan arasında diplomatik münasibətlərin qurulması ilə
iki ölkə müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlığı inkişaf etdirmişlər. Xüsusilə hərbi-müdafiə sahəsində
əlaqələr hər iki ölkənin daimi maraqları sırasında olmuşdur. Regional təhlükəsizlik və hərbi-texniki
əməkdaşlıq məsələləri Moskva ilə İsalamabadı bir-birinə yaxınlaşdırmış və xüsusilə də, müdafiə
sahəsində əlaqələri gücləndirmişdir. Rusiya ilə Pakistan arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında
bir sıra saziş və müqavilələr imzalanmış və bu əməkdaşlığın nəticəsi olaraq, dövlətlər arasında hərbisiyasi, hərbi-dəniz, hərbi-texniki sahələrdə əlaqələr genişləndirilmiş, eyni zamanda, terrorizmə qarşı
mübarizədə birgə anti-terror təlimləri keçirilmişdir. İki ölkə arasındakı əlaqələrdə zaman-zaman
durğunluq müşahidə olunsa da, son illərdə Pakistan və Rusiya arasındakı münasibətlər inkişaf
xarakteri daşımaqdadır.
А.В.Рафиханова
Двусторонние отношения в военно-оборонной сфере
между Россией и Пакистаном
Резюме
После установления дипломатических отношений между СССР и Пакистаном 1 мая 1948
года, сотрудничество между двумя странами развернулось в различных областях. Обе страны
были заинтересованы в улучшении военно-оборонных отношений. Региональная безопасность
и военно-техническое сотрудничество приблизили Москву и Исаламабад и укрепили связи в
оборонной сфере. Между Россией и Пакистаном было подписано несколько соглашений и контрактов о военном сотрудничестве. В результате этого сотрудничества отношения между государствами были расширены в военно-политических, военно-морских и военно-технических областях и, в то же время, были проведены совместныe антитеррористическиe учения, нацеленные на борьбу с терроризмом. Несмотря на то, что в отношениях между двумя странами время
от времени наблюдается застой, в последние годы они развиваваются стабильно.
Rəyçi: dos. A.A.Məmmədli
Redaksiyaya daxil olub: 24.04.2018
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