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ELMLƏRARASI ƏLAQƏLƏR
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Qrammatikasız oratoriya (musiqi termini) kütdür, poeziya pəltəkdir,
fəlsəfə  əsassızdır, tarix  xoşagəlməzdir, hüquqşünaslıq isə şübhəlidir.
M.Lomonosov

Mən bu məqaləni hazırlayarkən kitabxanalarda məşğul olanda demək olar ki, hər dəfə
belə bir sual verirdilər: Siz niyə bu qədər çox sahələri araşdırırsınız? İxtisasınız nədir? Mən
cavab verirdim: “Nitq mədəniyyəti ilə digər elmlər arasındakı əlaqələri araşdırıram”. Nitq mədəniyyəti isə bir sıra elmlərlə əlaqədardır  texnika ilə, texniki elmlərlə, Azərbaycanşünaslıq,
incəsənət, psixologiya, məhkəmə, siyasət, hüquq və s. ilə. Həqiqətən də, mən görürdüm ki,
nitq mədəniyyəti ilə bağlı araşdırma aparmaq üçün digər elmləri  psixologiya, pedaqogika,
fəlsəfə, etika və estetika elmlərini də araşdırmağa ehtiyac duyuram. Bu sahələrlə bağlı
dissertasiya, monoqrafiya, dərslik araşdırdım və öz təcrübəmdən əminliklə deyə bilərəm ki,
“Nitq mədəniyyəti” fənni sadaladığım elmlərlə sıx əlaqədədir.
“Nitq mədəniyyəti”, sizcə, nə üçün digər elm sahələri ilə əlaqədardır? Ona görə ki,
əvvəllər bütün elmlər vəhdət şəklində fəlsəfənin daxilində mövcud idi. Bu səbəbdən qədim
dövrün alimləri, filosofları yalnız bir elmlə deyil, bir neçə elmlə məşğul olurdular. Məsələn,
dahi Sokrat natiq olmaqla bərabər  filosof, pedaqoq idi. Mühəndisliklə bağlı dəyərli fikirlər
söyləyirdi. Klassiklərdən Nizami şair olmaqla yanaşı, geologiyanı, mineralogiyanı, kristalloqrafiyanı, ekologiyanı, riyaziyyatı, fizikanı və digər elmləri də dərindən bilirdi. Bu gün
Nizaminin əsərlərində işlənən texniki terminlər, onların elmi şərhi ayrı-ayrı namizədlik və
doktorluq dissertasiyalarının obyektidir.
Sonralar elmlər şaxələnmiş, qol-budaq açmış, müstəqilləşmişdir. Amma sözügedən prosesin izləri bu gün də özünü göstərməkdədir. Belə ki, indi də istər kimyadan, istər dilçilikdən
və digər bütün elmlərdən namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş şəxsə o elmin (“texnika”,
“kimya” və s. elmlərin doktoru) yox, “fəlsəfə elmləri doktoru” adı verilir.
Aristotel belə hesab edirdi ki, nitq mədəniyyəti insanla bağlı olan bütün elm sahələrini
özündə cəmləşdirir. O deyirdi ki, nitq mədəniyyəti elmi dilçilikdən, filologiyadan çox sosiologiyanın (cəmiyyət, insan münasibətləri haqqında elmin) obyektidir.
Nəsirəddin Tusinin bu məsələyə ayrıca diqqət yetirdiyi məlumdur. O yazırdı ki, “uşaq
hansı fənni öyrənmək, o sahədə ixtisas sahibi olmaq istəyirsə, o fənlə əlaqəsi olan bütün
elmlər və sənətlərlə tanış olmağa həvəs göstərməlidir, məsələn, yazı-pozu sahəsində mütəxəssis olmaq istəyən xəttatlığı, natiqliyi bilməlidir, gözəl şeirlər oxumağı, şirin nağıllar, məzəli
rəvayətlər, duzlu hekayətlər, gülməli lətifələr danışmağı bacarmalıdır”. Keçən əsrin 30-cu
3
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illərində dilçilik elminin görkəmli nümayəndələrindən E.Sepir yazırdı ki, “dilçiləri çox vaxt
öz tədqiqat predmetlərinin hüdudundan kənara çıxmadıqları üçün tənqid edirlər və haqlı da
tənqid edirlər. Onların elminin, ümumiyyətlə, insan davranışının öyrənilməsində əhəmiyyətini
başa düşmələri olduqca zəruridir. Müasir mərhələdə dilçilər istəsələr də, istəməsələr də, xoşları gəlsə də, gəlməsə də, onlar dilə müdaxilə edən müxtəlif antropoloji, sosioloji və psixolinqvistik problemlərlə getdikcə daha artıq miqyasda məşğul olmağa məcburdurlar. Müasir
dilçi ənənəvi tədqiqat sahəsi ilə kifayətlənə bilməz. Dilçi əgər təxəyyüldən (fantaziyadan)
məhrum deyildirsə, o, dilçiliyi antropologiya, mədəniyyət tarixi, sosiologiya, psixologiya, fəlsəfə ilə, habelə bir sıra daha uzaq sahələr  fizika, fiziologiya ilə əlaqələndirən məsələlərə bu
və ya başqa dərəcədə diqqət yetirməlidir”. Təbii ki, dil vahidləri ilə olan ünsiyyət  verbal və
digər üsullarla (jest, mimika və s.) yaranan qeyri-verbal ünsiyyət «Nitq mədəniyyəti» fənninin
obyekti olduğu üçün bu fənn Azərbaycanşünaslıq, mədəniyyətşünaslıq, dilçilik, psixologiya,
pedaqogika, siyasət və s. elm sahələri ilə də əlaqədardır.
Nitq mədəniyyəti elminin başqa elmlərlə əlaqəsi

Məntiq
Siyasi
elmlər

Fiziologiya

Tarix
Psixologiya
Fizika
Etika

Sosioloji
dilçilik
Pedaqogika

Estetika

«Nitq
mədəniyyəti»

Ədəbiyyat

Din

Kibernetika

Təbabət

Fəlsəfə

Mühəndis
dilçiliyi

Xəttatlıq

İnformatika

Dilçilik

Psixoloji
dilçilik
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və s..
Ünsiyyət çox mürəkkəb hadisə olub, bir sıra elmlər tərəfindən öyrənilir: psixologiya,
danışanların ictimai rolu baxımından ünsiyyət iştirakçılarının fərdi və kollektiv xüsusiyyətlərini öyrənən sosiologiya; dilçilik, psixolinqvistika və s. baxımından mətnlərdəki dil və nitq
vahidlərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri araşdırılır, etnoqrafiya  ünsiyyətin milli və kollektiv
xüsusiyyətlərini, o cümlədən adət və mərasimlə bağlı xüsusiyyətlərini tədqiq edir. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, fonetika ilə, səslə bağlı məsələlər nitq mədəniyyəti elmi ilə yanaşı, dilçilərin, psixoloqların, həkimlərin, riyaziyyatçıların, fiziklərin və əlbəttə ki, musiqişünasların da
problemidir.
İşlədiyim Universitetin “İnformatika” fənni üzrə hörmətli müəllim və alimlərindən biri ilə
söhbətdən məlum oldu ki, informatika mütəxəssisləri ünsiyyətin 16 alqoritmini hesablayıblar.
Əxlaqi məsələlərdə Xeyirlə Şərin mübarizəsindən doğan problemlərlə məşğul olan etika
və estetika elmi həm də ünsiyyətin etika və estetika qaydalarını müəyyənləşdirir.
Arxitektura və musiqini bilmək yazıçı və natiqin daxili aləmini fövqəladə dərəcədə zənginləşdirir, onun əsərlərinə, nitqinə xüsusi ifadəlilik gətirir. Natiqin nitqi rəssamlığa məxsus
zəngin rənglər və çalarlıq, poeziyaya məxsus odlu sözlər və arxitekturaya məxsus ahəngdarlıq,
heykəltəraşlığa məxsus aydınlıq və qabarıqlıq, musiqiyə məxsus ritm və melodiya ilə dolur.
Bütün bunlar gözəl mənzərəli gülüstanı xatırladan bir nitqin əlvan və zəngin çiçəklərinə oxşayır.
Natiqin müraciət etdiyi belə çoxcəhətli və müxtəlif bilik sahələri onun mədəni inkişafına çox kömək edir. Bir neçə ixtisasa yiyələnmiş yazıçıya aldığı biliklər və qazandığı təcrübə
ədəbi əsərlərinin həyatiliyinə nə dərəcədə köməklik göstərirsə, bir o qədər də həmin cəhətlər
natiqin nitqinə dərin təsir göstərir.
Əlbəttə, belə ensiklopediklik (çoxsahəlilik) bəzi hallarda təhlükə də gətirir. Şübhəsiz,
burada yazıçı da, natiq də müəyyən meyara riayət etməlidirlər (4, 22).
İnformatika və nitq mədəniyyəti.
Mətnin şifahi və yazılı formada təqdim olunması ilə bağlı bilik və
bacarıqların öyrənilməsi “İnformasiya mədəniyyəti” fənninin predmetinə daxil edilməlidir.
akad. R.Əliquliyev

İnformasiyanın təqdim olunması, əsasən, nitq vasitəsilə həyata keçirilir. İnformasiya
mədəniyyətini nitq mədəniyyətinin tərkib hissələrindən biri hesab etmək olar. İnsanın nitq qabiliyyətinin və leksikonunun inkişafı kiçik yaşlarından başlayaraq, ömrü boyu davam edir. Şeir demək, dərsi nəql etmək, müəyyən ədəbi personajların dili ilə danışmaq, qrup yoldaşları ilə
aktiv ünsiyyət, fikirlərini ifadə etmək qabiliyyəti nitq mədəniyyətinin inkişafına təkan verir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, son dövrlərdə ali təhsil müəssisələrində biliyin yoxlanılması və qiymətləndirilməsində “test üsulu”ndan istifadə gənclərin internet vasitəsilə əlaqəsini daha da möhkəmləndirirdi.
Ədəbiyyat
1. Babayev A. Dilçiliyə giriş (ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2012,
516 s..
2. Əliyev R. “Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarında daxili nitq və onun poetik sistemləri. Filologiya məsələləri, Bakı, 2018, N1, s.122-127.
3. Əliquliyev R., Mahmudova R. Fərdlərdə informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasına
struktur yanaşma. Bakı, 2011, 46 s..
4. Əsgərov M. Natiqlik sənətinin əsasları (dərslik). Bakı, Maarif, 1975, 257 s..
5. Xəlilov B. Azərbaycan dili: milli varlığımız, mənəvi sərvətimiz. Bakı, Çap Evi, 2013, 268 s..
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6. Qurbanova Gülnarə. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum: Dərs vəsaiti.
Bakı, Kooperasiya, 2017, 323 s.
7. Mehdiyev R. İctimai və humanitar elmlər. Bakı, Oskar NPM, 2010, 413 s..
8. Mirzəyeva G.Ə. Müstəqillik dövrü Azərbaycan şeirinin dil və üslub xüsusiyyətləri. Filol. üzrə
fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. AMEA, Nəsimi
ad. Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2018, 25 s..
9. Stangroom C. “Eynşteyn bulmacası”. İstanbul, “Dominqo”, 2009, 144 s..
10. Алиева С. Жизненный путь молодого специалиста как объект социально-философского анализа. Дисс. кан. фил. наук, Баку, 2002, 115 с.
А.Р.Агаева
Межнаучные связи
Резюме
В предлагаемой статье рассматривается вопрос о связях между науками, предoставляется
схема, на которой изображена связь культуры речи с двадцатью науками: инженерной
лингвистикой, историей, физиологией, социологией.
Выявляются интра- и экстралингвистические черты вышеуказанных процессов. Сопоставляются факты, примеры, приводятся цитаты из научных трудов великих деятелей науки.
Автор конкретно останавливается на следующей связи: информатика-культура речи.
A.R.Agayeva
Interscientific relations
Summary
The problem of relations between sciences is considered in the article. The scheme describing
relations of the speech culture with twenty sciences have been presented: engineering linguistics,
history, physiology, sociology.
Intra – and extra-linguistic features of the abovementioned processes have been revealed. Facts,
examples are compared, citations from scientific works of outstanding scientists are given.
The author indicates the following relation: informatics – speech culture.
Rəyçi: filol.f.d., dos. Y.Yusifov
Redaksiyaya daxil olub: 19.12.2019

6

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

6 / 2019

S.N.ASLANOVA
e-mail: aslanova-saadat@mail.ru

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

DÖVRİ MƏTBUATDA İNGİLİS MƏNŞƏLİ SÖZ VƏ İFADƏLƏR
VƏ ONLARIN ALINMA SƏBƏBLƏRİ
Açar sözlər: dövri mətbuat, alınma sözlər, ekvivalent, inteqrasiya, mənşə
Ключевые слова: периодическое издание, заимствованные слова, эквивалент, интеграция, происхождение
Key words: periodical, loan-words, equivalent, integration, origin

Bildiyimiz kimi, başqa dillərdən alınma sözlər mənbə dilin daxili inkişaf qanunlarına
tabe olaraq işlədilir və bunun nəticəsində çox zaman həmin sözlərin alınma söz olduğunu
müəyyənləşdirmək çətin olur. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, başqa dillərdən söz almaq
müasir dillərin zənginləşməsi üçün zəruri proses hesab edilir.
Bir çox dillər kimi Azərbaycan dili də öz tərkibinə başqa dillərdən sözlər daxil etmiş və
bu sözlərin bəziləri dilə uyğunlaşmış, bəziləri isə olduğu kimi dildə işlənmişlər. Bu dillər
arasında ingilis mənşəli söz və ifadələr xüsusi yer tutur. Aydındır ki, bu meyl müasir dövrdə
texnika və texnologiyanın çox sürətlə inkişafı və qərb ölkələrinə inteqrasiyanın baş verməsi
ilə əlaqədardır. Müasir televiziyada, qəzet və jurnallarda, reklam və elanlarda külli miqdarda
ingilis mənşəli sözlərə rast gəlinir. Bu sözlər əhali tərəfindən qəbul edilir və anlaşılır. Bu da
hazırda ingilis mənşəli sözlərin dilimizdə işlənməsinin nə dərəcədə aktual olduğunu nümayiş
etdirir. Bir sıra ingilis mənşəli sözlər dilimizdə tərcümə olunaraq istifadə edilir. Bu sözlərin
bir çoxu düzgün tərcümə olunduğu halda, digər qisminin tərcüməsi kifayət qədər dəqiq olmur.
Bəzən isə söz öz həqiqi mənasından tamamilə uzaqlaşdırılır. Bu da ingilis mənşəli alınmaların
dilimizə tərcüməsinin aktuallığını bir daha qarşıya qoyur.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının dövlət dilinin qorunması haqqındakı qanunun 7-ci maddəsinə əsasən Televiziya və radio kanallarında dublyaj olunan filmlər və
verlişlərdə, müxtəlif xidmət sahələrində, reklam və elanlarda işlənməsinin zəruriliyini göstərən maddənin olmasına baxmayaraq dövrü mətbuatımızda, radio, televiziyada müxtəlif dillərdən alınmış sözlərə kifayət qədər yer ayrılır. Əlbəttə bir tərəfdən bu yaxşı qarşılansa da, digər
tərəfdən dilin inkişafına mane olur və onu zəiflədir. Çünki müəyyən müddətdən sonra dildə
yeni söz yaradıcılığı azalır və doğma dilin işlənmə sahələri məhdudlaşır. Bu da doğma dilin
başqa dillər içərisində əriyib itməsinə gətirib çıxara bilər.
Dildə başqa dillərdən alınma sözlərin işlənməsinin bir neçə səbəbləri olur. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdıraq (3, s.345):
1) Dildaxili səbəblər
2) Dilxarici səbəblər
Dildaxili səbəblərə:
1) ekvivalentin olmaması;
2) çoxmənalılıq;
3) omonimlik;
4) əlavə məna çalarlarının verilməsi;
Ekvivalentin olmaması dedikdə, adından da göründüyü kimi dildə yeni sözlər dildaxilində
olan problemlər səbəbindən başqa dillərdən dilə daxil olur. Dildaxili səbəblərdən biri kimi
başqa dillərdə yaranan yeni ixtiraların hədəf dildə ekvivalentinin olmamasını göstərə bilərik.
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Çoxmənalılıq dedikdə isə dildə mövcud olan anlayışların və ya məfhumların çoxmənalığı nəzərdə tutulur ki, bu da başqa dillərdən gələn sözlərlə birlikdə dildaxilində işlənir.
Bəzən isə başqa dillərdən alınan sözlər dilə əlavə məna çalarları vermək məqsədilə istifadə olunur. Məsələn, mətbuat əvəzinə publisistika, məlumat əvəzinə informasiya, müxbir
əvəzinə jurnalist, tənəzzül əvəzinə inflyasiya, ixrac və idxal əvəzinə eksport və import, beynəlxalq görüş əvəzinə sammit, dünyəvi əvəzinə qlobal, tərcümeyi-hal əvəzinə CV və s.
Dilxarici səbəblər dedikdə isə dilin daxilindəki problemlər səbəbindən deyil xarici
səbəblərdən dilə başqa dillərdən sözlərin daxil olması nəzərdə tutulur (2, s.22).
Dilxarici səbəblərə:
1) başqa xalqların təsiri;
2) müxtəlif dilli ölkələrlə yazılı və şifahi əlaqə;
3) başqa dilləri öyrənməyə maraq;
4) sosial təbəqələrin imperialist dili qəbul etməsi;
5) imperialist dilin nüfuz dairəsinin genişliyi.
Başqa xalqların təsiri dedikdə əsasən dünyada önəmli yer tutan xalqlar və onların dilləri
nəzərdə tutulur. Belə xalqlara ən bariz nümunə kimi amerikalıları, ingilisləri, irlandları, rusları
misal göstərə bilərik. Hal-hazırda dünyada qlobal dil kimi ingilis dili özünəməxsus yer tutur.
İngilis dilinin birdən-birə imperialist dilə çevrilməsinin əsas səbəbi kimi son dövrlərdə ABŞın bütün dünyada hərbi, siyasi, iqtisadi qüdrətinin artması göstərilir. Digər bir səbəb kimi isə
müxtəlif ölkələrdə yaşayan ingilis dilli xalqların ingilis dili inkişaf etmədiyi ölkələrə gedib
orada məskunlaşmaqla bu dili həmin ölkələrdə yaymaları nəzərdə tutulur. (4, s.33).
Müxtəlif dilli ölkələrlə yazılı və şifahi əlaqə dedikdə burada əlbəttə ki ölkənin başqa
ölkələrlə xarici siyasəti, əlaqələri nəzərdə tutulur ki, bu da xalqın dilinə öz təsirini göstərir.
Xarici siyasətdə istər-istəməz iki dildən, bəzən isə hətta titular dildən istifadə olunur.
Başqa dilləri öyrənməyə maraq; Hazırki dövrdə insanlar başqa dilləri öyrənməyə həmin
dillərdə danışmağa böyük maraq göstərirlər. Məsəslən, ingilis dilli şəxs sırf maraq xatirinə
Azərbaycan dilini öyrənməyə çalışır. Ölkəmizdə də əhali arasında bu proses sürətlə getməkdədir.
Sosial təbəqələrin imperialist dili qəbul etməsi; imperialist dili əsasən ilk növbədə sosial
təbəqələr arasında statusu yüksək olanlar qəbul edir və digərləri də zaman keçdikcə bu prosesi
davam etdirirlər (1, s.13).
İmperialist dilin nüfuz dairəsinin genişliyi; Xalqların başqa dili qəbul etmələrinin bir səbəbi də imperialist dilin nüfuz dairəsinin və işlənmə yerinin genişliyidir. Bəzi şəxslər nüfuz
dairəsi geniş olduğuna görə ingilis dilinə böyük maraq göstərir və onu öyrənməyə cəhd edirlər. Bəzi şəxslər isə ehtiyac üzündən bu dili öyrənirlər. Məsələn, Azərbaycan dili ilə ingilis dilinin müqayisəsini verək. Hər hansı bir elmi iş işləmək məqsədilə material axtardıqda Azərbaycan dilində kifayət qədər məlumat tapmaq mümkün deyildir, lakin bütün internet saytlarında ingilis dilli məlumatlar, kitablar tapmaq çox rahatdır. Bu da imperialist dilin qəbul edilməsinin əsas səbəblərindən biridir.
Nəinki dövri mətbuatda, ümumiyyətlə, dildə ingilis mənşəli sözlərin istifadəsinin ən
önəmli səbəbi kimi tərəqqini göstərə bilərik. Xüsusilə də son dövrlərdə texniki sahədə gedən tərəqqi yalnız mətbuatda deyil həyatın digər sahələrində də özünəməxsus yer tutmuşdur (5, s.32).
Lakin tərəqqi yalnız texniki sahədə deyil, elmi sahədə, iqtisadi sahədə də özünü biruzə
verir. Dövlətimiz günü gündən inkişafa doğru getdiyindən və bu səbəbdən də xarici ölkələrlə
elmi, texniki, iqtisadi sahələrdə əlaqələr qurulduğundan istər istəməz imperialist dilin sözləri
dilimizin lüğət tərkibinə daxil olur və dilimizdə istifadə olunmağa başlanır.
Elə alınma sözlər də vardır ki, Azərbaycan dilində qarşılığı olmasına baxmayaraq onlar dilimizə ingilis dilindən keçmiş lakin müəyyən müddətdən sonra dilə assimiliyasiya olunmuşdur.
Məsələn, media sözünün Azərbaycan dilində qarşılığı mətbuat sözü olduğu halda bir
çox mətbuat orqanlarında media işlənir; tribune – tribuna-kürsü sözü olduğu halda yenə alın8
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ma sözdən istifadə edirik; speaker – spiker-natiq; innovation – innovasiya-yenilik; meetingmitinq-nümayiş; criminal – criminal-cinayət (TV proqramın adı); leader – lider-rəhbər;
effective – effektiv-təsirli; negative – neqativ-mənfi; televiziya kanallarının adları: ANS
(Azerbaijan News Service); Space; active-aktiv-fəal; credit-kredit-borc; majority – majoritarəksəriyyət; bankrupt – bankrot-iflas; auksion – auksion-hərrac; stylistics-stilistika-üslubiyyat;
tragedy-tragediya-faciə; performance – performans-ifa; theme – tema-mövzu; debate – debatmübahisə,müzakirə; conflict – konflikt-mübahisə; news agency-nyus eycensi-xəbər agentliyi;
level – levl-səviyyə; OK – OK-yaxşı; horizontal – horizontal-üfiqi; neutral – neytral-bitərəf;
happy birthday-həpi börzdey-ad günün mübarək; progress – pragres-tərəqqi; project –
proyekt-layihə; market – market-bazar; passive – passiv-qeyri fəal; transport – transportnəqliyyat; transfer – transfer-köçürmək; pass – pass-ötürmək; corner – korner-künc;
goalkeeper – qolkiper-qapıçı; local – lokal-yerli; modern – modern-müasir, advocate –
advokat-vəkil; comment – koment-şərh; interview – intervyu-müsahibə; companion –
kampaniyon-tərəf müqabili və s.
Düşünürük ki, müasir Azərbaycan mətbuatında geniş istifadə olunan bu kimi alınma
sözlər dilimizi müəyyən qədər zənginləşdirsə də, digər tərəfdən isə Azərbaycan dilinin istifadəsini məhdudlaşdırır. Əhali məlumatların böyük qismini mətbuat vasitəsilə aldığınıdan, bu
vəziyyət dilimiz üçün narahatlıq doğurmaya bilməz. Buna görə də əhəmiyyətli təbliğat vasitəsi olan mətbuat orqanlarının öz fəaliyyətlərində başqa dillərə nisbətən daha çox Azərbaycan
dilinə üstünlük verməsi zəruridir. Bu istiqamətdə mətbuatımızın dilçi alimlərimizlə müştərək
fəaliyyəti gələcəkdə Azərbaycan dilinin qorunub saxlanmasında həlledici rol oynayacaqdır.
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С.Н.Асланова
Английские слова и фразы в периодических изданиях
и причины их заимствования
Резюме
Основной темой статьи являются английские слова и выражения на языке прессы и причины их заимствования. Следует отметить, что развитие информационных технологий в стране
сделало азербайджанскую прессу частью глобальной информационной сети. Участие в этой сети, в свою очередь, приводит к увеличению потока слов из других языков, особенно английского. Основными причинами использования английских слов в наших периодических изданиях
являются развитие технологий, адаптация к требованиям современной эпохи, написание соответствующих статей, которые удовлетворят читателя и др. Хотя ,с одной стороны, эту тенденцию можно рассматривать как положительную, но с другой стороны, она также препятствует
развитию языка и ослабляет его. В результате чего через некоторое время новый словарный запас языка сокращается, а области использования родного языка ограничиваются. А это, в свою
очередь, также может привести к вытеснению родного языка на фоне внедренных слов.
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S.N.Aslanova
English words and phrases in periodicals and causes of their adoption
Summary
The main topic of the article is English words and phrases in the press language and the main
causes of their adoption. It should be noted that the development of information technology in the
country has made the Azerbaijani press part of the global information network. Being part of this
network, in its turn, results in an increase in the flow of words from other languages, especially
English. The main reasons for the use of English words in our periodicals are the development of
technology , adapting to the requirements of the modern era, writing relevant articles that satisfy the
reader and etc. Although this tendency is well-tolerated on the one hand, it also hinders the
development of the language and weakens it ,on the other. As a result of this, the amount of new
vocabulary of the language gradually declines and the areas of native language use become limited. It
is also fraught with the displacement of the native language in the background of loan- words.
Rəyçi: f.f.d. S.Məmmədova
Redaksiyaya daxil olub: 26.12.2019

10

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

6 / 2019

K.Ə.ƏLİYEVA
Bakı Slavyan Universiteti
(Bakı şəh., S.Rüstəm küç., 25)

ONOMASTİK VAHİDLƏRİN BƏDİİ ƏDƏBİYYATDA İŞLƏNMƏSİ
Açar sözlər: onomalogiya, xüsusi adlar, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, toponimlər
Ключевые слова: специальные названия, ономалогии, топографии азербайджанского фольклора
Key words: onomalogy, special names, topographies of Azerbaijani folklore

Еlmi ədəbiyyatda “onomastika bütün хüsusi adların təcəssümü, toponimlər coğrafi adlar,
antroponimlər insan adları, еtnonimlər tayfa və millət adları, hidronimlər dəniz, çay, göl adları,
kosmonimlər kosmik obyеkt adları, tеonimlər səcdəgah adları, zoonimlər hеyvanlara vеrilən
хüsusi adlar, ktеmatonimlər müəssisələrə və digər əşyalara vеrilən хüsusi adlar” kimi izah olunur (4, 3). A.Qurbanov tədqiqatlarında dilçiliyin tarixi köklərini XIV əsrlə deyil, eramızdan əvvəlki dövrlərlə əlaqələndirərək fikrini elmi və məntiqi cəhətdən əsaslandırır: “Məlumdur ki, insanlar hələ uzaq keçmişdə dilin nə olduğunu, onun quruluşu, bir dilin xüsusən öz ana dilinin
başqa xalqın dilindən fərqlənməsi ilə maraqlandığı dövrdən dilçilik elmi tədricən yaranmağa
başlamışdır. Belə ki, dilçilik heç də bəzilərinin güman etdiyi kimi gənc elm deyil. Onun yaranma tarixi çox-çox qədimdir, bu elmin tarixi eramızdan əvvəlki əsrlərdən başlayır.” (3, 15)
Onomastik vahidlər Azərbaycan ədəbi dilinin bədii üslubunun lüğət tərkibini zənginləşdirir, əsərin məzmununa, idеyasına, surət хəttinə və.s хidmət еdir. Tarixi inkişaf boyu xalqın
formalaşmasının bütün mərhələlərində iştirak edən onomastik vahidlərin tarixi-müqayisəli aspektdə tədqiqi əvəzsiz rol oynayır. Dilçilikdə “onomastika” sözünün iki mənası izah olunur:
1) dildə mövcud olan xüsusi adların hamısı; 2) dilçiliyin xüsusi adları öyrənən bəhsi. A.Qurbanov isə dildəki xüsusi adların məcmusunun onomastika, ondan bəhs edən dilçilik sahəsinin
isə onomalogiya adlandırılmasını daha məqsədəyönlü hesab etmişdir (3, 129).
T.I.Hacıyev və K.N.Vəliyev “Azərbaycan ədəbi dilinin tariхi” monoqrafiyasında onomastikanın xalqın tarixini əks etdirən faktorlardan biri olduğunu əsaslandıraraq yazmışlar:
“insan adlarının yaratdığı təbəqələr xalqın tarixi inkişafının mərhələlərinə uyğundur.” (2, 64)
Onomastik vahidlər həm klassik, həm də müasir bədii ədəbiyyatda geniş şəkildə istifadə
olunur. Dilçilik ədəbiyyatında onomastik vahidləri bu istiqamətdə öyrənən sahə poetik onomastika adlanır. Poetik onomastika dilçiliyin ən yeni və hələ kifayət qədər tədqiq olunmamış sahələrindən biridir. Burada əsasəsən bədii əsərlərə, bədii əsərdəki surətlərə, əsərin təsvir olunduğu yerlərə və s. verilən adlar, onların üslubi xüsusiyyətləri, əsərin ideya-bədii təsir qüvvəsini
artırması kimi məsələlər tədqiqat obyekti götürülür. Xüsusi adlar geniş və zəngin üslubi imkanlara malik dil vahidləridir. Buna görə də ümumi leksikanın üslubi laylarından bəhs edərkən
mütləq xüsusi adların emosional çalarlarına, ifadəliliyinə, bədii mətnə milli kolorit verməsinə və
digər bu kimi cəhətlərə elmi nəzər salmaq, linqvistik təhlildən keçirmək olduqca vacibdir.
Məsələn, C. Məmmədquluzadənin əsərlərində işlənən bəzi yer adları da yazıçının həmin
yerə münasibətini ifadə edir. Danabaş kəndinin əhvalatları əsərində Danabaş kəndi, poçt qutusu hekayəsində İtqapan kəndi, Kişmiş oyunu hekayəsində Ulağlı, Nurzaman, Zurnalı kəndlərini yazıçı təsadüfi işlətmiş, inqilabdan əvvəl xalqımızın mədəni geriliyinin, savadsızlığının
timsalı kimi həmin adları seçmişdir. Bu tipli misallara Ə.Haqverdiyev, M.Ə.Sabir, N.Nərimanov, S.Rəhman, və başqa yazıçılarımızın əsərlərində də rast gəlmək olar. N. Gəncəvi İgəndərnamə əsərinin qəhrəmanına ad verərkən bu prinsipi güdmüşdür. O, bütün dünyada məşhur
olan sərkərdə, dövlət başçısı Makedoniyalı İsgəndərin adını əsərə daxil etmiş və öz böyük arzularını, yüksək humanist ideyalarını məhz onun əməllərində əks etdirməyə çalışmışdır. Yaxud, M. Füzulinin Leyli və Məcnun poemasında Leyli və Məcnun, M.F.Axundovun əsərlərin11
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də Şahbaz, Şərəfnisə, Teymur, Şölə, Nisə, Bayram, Pərzad, Tükəz, Sona, N.Vəzirovda Fəxrəddin, Səadət, Mələk, C.Məmmədquluzadədə İsgəndər, Nazlı, Zeynəb kimi sürətlərin adları
xalq içərisində geniş yayılan şəxs adlarıdır.
Toponimlərdən bədii əsərlərdə müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunur. a) real həyat hadisələri konkret bir ərazidə təsvir edilərkən həmin yerin adı olduğu kimi saxlanılır. Məsələn,
S.Vurğunun əsərlərində Muğan, Talıstan, Mingəçevir, Qazax, Qarabağ, Lənkəran. Kür,
Moskva, Afrika, Hindistan və s. toponimlər bu məqsədlə işlənmişdir. b) toponimlərdən müəyyən bir əlamətlə, keyfiyyətlə, hadisə ilə xarakterik olan ərazinin adını ifadə etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, Hacıbəyovun O olmasın bu olsun musiqili komediyasında Məşədi İbadı
əvvəlki Gəncə qumarbazı, Şamaxı lotusu, qarabağın pambıq bəylərinə bənzətməsi buna misal
ola bilər. c) iqtisadiyyatla bağlı bədii əsərlərdə toponimlərdən istifadə olunur. Məsələn limon,
portağal, tərəvəz bitkiləri dedikdə Lənkəran, nardan söhbət getdikdə Göyçay, qarpız adı
çəkiləndə Sabirabad, üzüm deyəndə Şamaxı və s. toponimlər xatırlanır. Qazax şairlər yurdu,
Qarabağ musiqinin beşiyi, Şəki maraqlı lətifələr məskəni kimi təsvir edilir.
Ə.Vəliyevin ürək dostlar povestindəki Sağsağanlı kəndinin adı da hadisənin ruhuna uyğun rəvayətlərdən götürülmüşdür. Təsadüfən sağsağan qurudun birini götürüb qaçır. Ev yiyəsi
sağsağanın dalından düşür, axşama kim qovur, kəndin adı dğbüb sağsağanlı olur. Əsl adı Kalafalıq olan kənd indi rayon idarələrinin hesab kitablarında, xatirələrdə Sağsağanlı adlanır.
Azərbaycan ədəbiyyatında istər folklor nümunələrində, istərsə də klassiklərimizin əsərlərində
Şərq ədəbiyyatına məxsus astronomik adlardan da istifadə edilmişdir. Məsələn, S.Vurğunun
Ayın əfsanəsi poemasında Ay, Günəş simvolik obrazlar kimi verilmiş, əfsanə fonunda realist
ibrətamiz nəticə çıxarılmışdır. Yaxud M.F.Axundovun Aldanmış Kəvakib əsərində ulduz adlarından əsərin ideyasına uyğun şəkildə istifadə olunmuşdur.
Onomastik vahid kimi hidronimlərdən bədii ədəbiyyatda həmişə istifadə edilmişdir.
Şübhəsiz, hidronimlərin bədii əsərlərə yol tapması təsadüfi deyildir. Araz çayının adı qədim
folklor nümunəsi olan bayatılarda, habelə bugünki nəsrimizdə və şerimizdə Sovet Azərbaycanı arasında sərhəd rəmzi kimi səciyyələndirilmiş, ona dəfələrlə xitam olunmuşdur. İ.Şıxlı
Dəli Kür romanında Kür sözünü çağlayıb daşmaq, qarşısına çıxan bəndi-bərəni dağıdıb sökmək kimi mənalarda işlətməklə əsərin ideyasının və bədii təsirinin daha da artmasına nail olmuşdur. Bunlardan başqa ədəbiyyatımızda Xəzər, Göy göl, Maral göl və s. hidronimlərdən
bədii təsvir və ifadə vasitəsi kimi rəmzi mənada və qeyri-rəmzi mənada istifadə olunmuşdur.
Azərbaycanın qəbilə və tayfa adlarının bir qisminə biz bədii ədəbiyyatda rast gəlirik. Bu
tipli onomastik vahidlər əsasən tarixi əsərlərdə işlədilir. Şifahi xalq ədəbiyyatında Dədə Qorqud dastanında və tarixi mövzularda yazılmış bir sıra klassik ədəbiyyat nümunələrində rast
gəlinən Azərbaycan tayfa və qəbilə adları dil tarixi, etnoqrafiya, ədəbiyyatşünaslıq və başqa
elm sahələri üçün zəngin material verir. Yuxarıda real xüsusi adlar və onların xüsusiyyətlərindən bəhs olundu. Lakin yazıçılar tərəfindən düzəldilib onların əsərlərində işlədilən qeyri-real,
yaxud poetik xüsusi adlar adlandırdığımız leksik vahidlər də (Anketov, Ceyranzadə) maraqlı
üslubi cəhətlərə malikdir.
Yeri gəlmişkən xatırlatmalıyıq ki, poetik xüsusi adlar poetik antroponim və ya poetik
toponim düzəltmək və ya uydurmaq və ondan bədii əsərdə istifadə etmək söz sənətkarlığında
müəyyən keyfiyyət yaradan xüsusi üsullardan biridir. Bu üsulla yaranmış süni adlar böyük
obrazlılığa, emosionallığa və incə poetik əlamətlərə, cəhətlərə malik olur. Poetik obrazlı antroponimlərin daha geniş xüsusiyyətləri vardır. Azərbaycan ədəbiyyatında belə adlar bir çox
əsərlərdə təsadüf olunur. Yazıçılar zahirən gülməli səslənən ad və familiyalar işlədir. Bərbərzadə, Gülümsərov, Mindilli və s. Gülməli səslənən belə ad və familiyalar əsasən komediyalarda və ya satirik əsərlərdə müşahidə olunur. Obrazın düşdüyü vəziyyətlə əlaqədar ona uyğun
ad verilir. Poetik obrazlı toponimlər də xüsusi üslubi yükə malik olur. Bəzən yazıçı təsvir etdiyi hadisəni konkret bir ərazi üçün deyil, qeyri-müəyyən yer, məkan şəraitində nəzərdə tutur.
Məsələn, H.Caviddə Turan, Şərq, Qaf dağı və s., C.Məmmədquluzadə də İtqapan kəndi, Da12
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nabaş kəndi, Nurzaman kəndi və s. toponimlər qeyri-müəyyən yer və ərazini bildirir. Ümumiyyətlə, Azərbayacan dilçiliyində onomastikanın poetik-üslubi xüsusiyyətləri olduqca az öyrənilmiş sahədir. İstər şifahi xalq ədəbiyyatında, istərsə də yazılı ədəbiyyatda qədimdən bu
günə qədər işlənən onomastik vahidlərin lüğətini tərtib etmək, bədii əsərlərdə işlənən onomastik vahidlərin nəzəri dilçilikdə leksik, fonetik, semantik, qrammatik xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaq və bütövlükdə poetik onomastikanı tədqiq etmək bu gün dilçiliyimizin ən mühüm və
təxirəsalınmaz vəzifələrindən biridir. (1, 55-62)
Ədəbiyyat
1. Qurbanov A.M. Azərbaycan onomalogiyası məsələləri, Bakı 1986, 100 s.
2. Hacıyеv T.I., Vəliyеv K.N. Azərbaycan ədəbi dili tariхi. Bakı: Maarif, 1983, 186 s.
3. Qurbanov A.M. Ümumi dilçilik. Bakı: Maarif, 1977, 300 s.
4. Ономастика Востока (ред. Э.М.Мурзаев, В.А.Никонов, В.В.Цыбульский), Москва:
Наука, 1980, 287 с.
К.Э.Алиева
Развитие ономастических единиц в художественной литературе
Резюме
Некоторые собственные существительные встречаются в форме множественного числа, а
затем они относятся к группам сущностей, считающихся уникальными. Собственные существительные также могут встречаться во вторичных приложениях, например, при изменении существительных или в общих существительных. Подробное определение термина является
проблематичным и в некоторой степени регулируется конвенцией. В современной лингвистике
обычно проводится различие между именами собственными и именами. Благодаря этому строгому различию, поскольку термин существительное используется для единственного класса
слов (дерево, красота), только собственные имена, состоящие из одного слова, являются именами собственными: Петр и Африка являются одновременно именами собственными и именами
собственными; но Петр Великий и Южная Африка, хотя и имеют собственные имена, не
являются правильными существительными. Общее имя часто используется для противопоставления имени собственному, но некоторые лингвисты использовали этот термин для этой
цели. Иногда собственные имена называются просто именами; но этот термин часто используется более широко. Слова, производные от собственных имен, иногда называют собственными
прилагательными (или правильными наречиями и т. д.), Но не в основной лингвистической теории. Не каждое существительное или именная фраза, которая относится к уникальной сущности, является действительным именем. Чернота и частота - обычные существительные, даже
если чернота и частота считаются уникальными абстрактными объектами.
K.A.Aliyeva
Development of onomastic units in fiction
Summary
Some proper nouns occur in plural form and then they refer to groups of entities considered as
unique. Proper nouns can also occur in secondary applications, for example modifying nouns or in the
role of common nouns. The detailed definition of the term is problematic and, to an extent, governed
by convention. A distinction is normally made in current linguistics between proper nouns and proper
names. By this strict distinction, because the term noun is used for a class of single words
(tree, beauty), only single-word proper names are proper nouns: Peter and Africa are both proper
names and proper nouns; but Peter the Great and South Africa, while they are proper names, are not
proper nouns. The term common name is not much used to contrast with proper name, but some
linguists have used the term for that purpose. Sometimes proper names are called simply names; but
that term is often used more broadly. Words derived from proper names are sometimes called proper
adjectives (or proper adverbs, and so on), but not in mainstream linguistic theory. Not every noun or
13
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noun phrase that refers to a unique entity is a proper name. Blackness and chastity are common nouns,
even if blackness and chastity are considered unique abstract entities.
Rəyçi: f.e.d., prof. F.A.Qurbanova
Redaksiyaya daxil olub: 03.11.2019
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V.F.HƏSƏNOVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
(Bakı şəh., Ü.Hacıbəyov küç., 68)

FONEM FONOLOJİ NƏZƏRİYYƏLƏRİN İŞIĞINDA
Açar sözlər: fonem, fonologiya, variant, fonem əvəzlənmələri, dil, danışıq, allofon
Ключевые слова: фонема, фонология, вариант, фонетическое чередование, язык, речь, аллофон
Key words: phoneme, phonology, variant, phoneme substitutions, language, speech, allophone

Dil səslərinin təbiətinə olan marağı, ilk növbədə, fonologiya və fonetikanın paralel inkişafı ilə əlaqələndirmək olar. F. De Sössürün dil və danışığı fərqləndirməsinə istinad edən
N.S.Trubeskoy fonetika və fonologiyanı ayırmağa cəhd etmişdir (1). Müəllifin fikrincə, “...dil
prosesinin müxtəlif aspektləri o qədər fərqlidir ki, onların tədqiqi də xüsusi elmlərin predmeti
olmalıdır. Hər şeydən əvvəl, tam aydındır ki, nitq fəaliyyətinin işarələyəni və işarələni müxtəlif elmlərin tabeçiliyində olmalıdır. Həqiqətən, “səslər haqqında təlim” – başqa sözlə, işarələyən haqqında elm - artıq çoxdan bəri “məna haqqında elm”dən ciddi sərhədlənən xüsusi dilçiliyə çevrilmişdir. Buna görə də “səs haqqında” bir elm əvəzinə iki elmə malik olmaq məqsədəuyğundur - onlardan biri nitqə, digəri isə dilə yönəlməlidir. ...Biz nitq səsləri haqqında elmi
fonetika, dil səsləri haqqında elmi isə fonologiya adlandıracağıq” (1, c. 9).
Fonem haqqında ilk fikirlər İ.A.Boduen de Kurteneyə məxsusdur. Fonemin maddi
substansiyasının linqvistik mahiyyəti ilə üst-üstə düşməməsi haqqında ilk eksplisit ifadələrə
səsi fonasiya və ya tələffüz vahidi kimi dil, linqvistik vahidindən (səsin psixi ekvivalentindən)
ayıran İ.A.Boduen de Kurtenenin yaradıcılığında rast gəlirik (2, s. 351). O qeyd edir ki, morfem səslərdən deyil, fonemlərdən təşkil olunmuşdur və bununla yanaşı o, müxtəlifplanlı fonetik vahidləri, bir tərəfdən, “koherentləri və divergentləri, digər tərəfdən isə korrelyativləri və
korrespondentləri” fərqləndirir. Koherentlər səslərin bir-birindən kombinasiya asılılığı nəticəsində yaranır. Məsələn, rus dilində “bıl-bil” birləşmələrindəki [b-b'], [ı-i] koherentləri. Divergentlər isə mənşəyinə görə kombinator dəyişmələrə məruz qalan eynicinsli səslərdir, yəni eyni
bir fonemin variantlarıdır. Məsələn, “lodka – lodoçka”, “qod - qoda - qodovoy” birləşmələrindəki [t, d], [о, ъ] divergentləri. Koherentlər və divergentlər özlüyündə fonetik əvəzlənmələri
təmsil edirlər. Korrelyativlər (səslər) eyni mənşəli, lakin dilin müəyyən inkişaf dönəmində
müxtəlif səslərdir. Məsələn, rus dilindəki [q/j] səslərinin tarixi əvəzlənmələri: “bequ-bejatь”,
[k/ç] “teku-teçь”. Korrespondentlər eyni mənşəli səslər və qohum dillərdə tutuşdurula bilən
səslərdir. Məsələn, [p] və [f] latın dilindəki “pater” və ingilis dilindəki “father” sözlərində
olduğu kimi.
Praqa dilçiliyi üçün xarakterik olan funksional yanaşma fonem dilin nitq səslərində
reallaşan minimal və ya ən kiçik vahidi kimi nəzərdən keçirilir. Bu məktəbin təmsilçisi
N.S.Trubeskoy fonemi abstrakt fərqləndirici əlamətlərin və ya səslər arasında qarşılaşmaları
dəsti (cingiltilik və ya burunlaşma) kimi səciyyələndirir.
İ.A.Bodue de Kurtenedən fonemin “dilin minimal səs vahidi” kimi ideyasını qəbul edən
N.S.Trubeskoy ümumilikdə onu (fonemi) psixoloji şərhlərdən təmizləmiş və onun sırf linqvistik funksiyasını, ilk növbədə, onların məna fərqləndirilmədə istifadəsini ön plana sürmüşdür.
Göründüyü kimi, N.S.Trubeskoyun yanaşmasında fonemin əlahiddə funksiyası kimi onun
sözlərin mənasını fərqləndirilməsi götürülür.
N.S.Trubeskoyun fikrincə, fərqləndirici əlamət keyfiyyətində səsin ən azı iki fonoloji
vahidin qarşılaşmasına xidmət edən istənilən akustik-artikulyator xassəsi çıxış edə bilər və
fərqləndirici əlamət mənafərqləndirmə baxımından əhəmiyyətlidir.
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Bu fikrə isrinadən qeyd etmək olar ki, ingilis dilindəki /t/ fonemi kar/cingiltili
“ten/den”, dilönü/dilarxası “tan/can”, incəlik/qalınlıq “tune/moon”, partlayışlı/partlayışın olmaması “tick/sick” kimi fərqləndirici əlamətlərin birləşməsidir.
Dildə iki sözün mənasını fərqləndirməyə qabil səs qarşılaşmalarını N.S.Trubeskoy fonoloji qarşılaşmalar adlandırırdı. Qarşılaşmaların çoxsəviyyəli təsnifatını yaradan N.S.Trubeskoy iki meyarı müəyyənləşdirir. Üzvlər arasında münasibətə görə qarşılaşmalar privativ,
dərəcəli və ekvivalent ola bilərlər. Privativ qarşılaşmalarda üzvlərdən biri əlamətin olması, digəri isə əlamətin olmaması ilə səciyyələnir. Məsələn, kar/cingiltilik. Müvafiq olaraq, qarşılaşma üzvləri nişanlı və ya nişansız olurlar.
Dərəcəli qarşılaşmalarda üzvlər eyni bir əlamətin müxtəlif dərəcəliliyi ilə səciyyələnirlər: sait səslərdə rezonator tonunun dərəcəsinə görə fərqlənmə. Nümunə kimi hər bir dildə ən
açıq fonem /a/, ən yüksək yüksəlişli sait fonem isə /i/ hesab edilir. Ekvipolent qarşılaşmaların
üzvləri məntiqi cəhətdən bərabər hesab edilirlər.
Mənafərqləndirici gücünə görə qarşılaşmalar daimi və neytrallaşan ola bilirlər. Daimi
qarşılaşmalarda iki fonem bütün vəziyyətlərdə fərqlənirlər. Neytrallaşan mövqelərdə isə iki
fonem üçün ümumi fərqləndrici əlamətlərin məcmusunu təmsil edən arxifonem reallaşır.
Məsələn, ingilis dilindəki “dad” sözündə başlanğıc və son sait /d/ funksional baxımdan
fərqlidir. Çünki başlanğıc mövqedə /d/ fonemin maksimum fərqləndirici mövqedə, sonluqdakı
(final) mövqeyində isə /d/ qismən karlaşır, yəni karlılıq/cingiltilik əlaməti neytrallaşır. Zəif
mövqedəki /d/ fonemi [d] və [t] fonemlərinin əlamətlərini birləşdirən arxifonemdir. Praqa
funksionalistləri fonemi eşidilə və ya tələffüz edilə bilməyən abstraksiya kimi izah edirlər,
zira hər bir konkret danışıq aktında onun bir variantı ilə rastlaşdığımız iddia olunur.
Praqa funksionalistləri kimi amerikan dilçiləri də fonemin funksional aspektini xüsusi
qabardır və fonemin fərqləndirici funksiyasına üstünlük verirlər. Bu məktəbin əsas nümayəndələrindən biri L.Blumfild də məna fərqləndirən səslərlə maraqlanır. Onun fikrincə, əksər dillərdə fonoloji cəhətdən əhəmiyyətli səslər və ya sözün mənasına təsir edə biləcək səs variasiyaları vardır, məsələn, “man” sözündəki ilk səsi, [m] sonor samitini [p] titrək sonor samitlə
əvəzləsək, onda “pan” sözünü əldə edəcəyik. Bu yolla çoxlu sayda yeni sözlər almaq mümkündür: “fan, pan, ban, tan, ran”. Söz kökündə saitləri də dəyişməklə yeni sözlər yaratmaq
mümkündür: “mean”, “moan”, “men”, “mine”, “moon”. Sözlərdə mütləq sonluqdakı samitləri
dəyişməklə də yeni sözlər almaq mümkündür. Məsələn, “man, mat, mad, map, max”. Deməli,
“man” sözündə distinktiv əlamət daha bölünməz üç vahiddir və onlardan hər biri “fonemin və
ya fərqləndirici fonetik əlamətin minimal vahididir” (3).
Amerikan strukturalistləri üçün fonemin distinktiv funksiyalı səs kimi anlaşılması səciyyəvidir və ona qarşılaşmaya münasibətdə onunla qeyri-distinktiv səslər nəzərdən keçirilir, onlar arasındakı fərqlilik isə mənaya əsaslanır. Distinktiv səsin əvəzlənməsi söz və ya frazanın
mənasına təsir edir, halbuki qeyri-distinktiv səsin əvəzlənməsi həmin vahidlərin (söz və ya
frazanın) mənasına təsir etmir. Məsələn, ingilis dilindəki “bidder” sözündə bütün samitlər cingiltilidir, lakin onlar arasında yalnız /d/ fonemi distinktivdir, çünki onun əvəzlənməsi sözün
mənasını dəyişə bilir. Məsələn, “bitter”. Həmin sözdəki /b/, /r/ fonemləri qeyri-distinktivdir,
çünki onların əvəzlənməsi mahiyyət kəsb etmir, yəni yeni sözlərin yaranmasına xidmət etmir.
Beləliklə, amerikan dilçiləri fonemi mənafərqləndirici səslər, yəni birbaşa məna ilə bağlı
hər hansı maddi-substantiv mahiyyət kimi başa düşürlər. Onlar eyni zamanda qeyri-distinktiv,
mənafərqləndirməyən səslərin də olduğunu da etiraf edirlər. Fonemin mənafərqləndirici səs
kimi şərh edilməsi onların fonemlə bağlı konsepsiyasında ziddiyyətlər yaradır. Belə ki, amerikan strukturalistləri fonemin statusunun müəyyənləşməsində səsin mənafərqləndirməsinin
prioritetliyi ilə yanaşı, onlar allofonik variativləşməni də qəbul edirlər, çünki səs eyni zamanda digər səslər reallaşa bilməz. Haqqında bəhs olunan fonem konsepsiyanın görünən zəif məqamı distinktiv funksiyanın fonemə deyil, səsə aid edilməsindədir. Hesab edirik ki, söz və söz
formalarının fərqləndirilməsi funksiyası səsin deyil, fonemin immanent xüsusiyyətidir. Səs və
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fonem dildə fərqli vəzifələri yerinə yetirir və öz aralarında funksional yönümlülükləri ilə
deyil, həm də maddi-substansional ifadəsi ilə fərqlənirlər.
London fonoloji məktəbinin fiziki yanaşmasına gəldikdə onu deyə bilərik ki, XX əsrin
20-ci illərində yaranmış bu məktəbin əsas ideyaları D.Counzun yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. D.Counz fonemi onun allofonlarının mexaniki məcmusu kimi nəzərdən keçirir və onu
qohum səslərin ailəsi kimi müəyyənləşdirir ki, bununla da fonemin maddi aspekti şişirdilmiş
olur.
D.Counz hesab edir ki, fonem “xarakterinə görə qarşılıqlı əlaqəli olan səslərin birləşməsidir və səslərdən heç biri digərinin işləndiyi fonetik əhatədə işlədilmir (5). D.Counz yanaşmasında fonem termini yalnız seqment vahidlərlə məhdudlaşır və üstəlik, səs tonunun, vurğunun saitlərin uzunluğu kimi sıx bağlı prosodik hadisələr sanki ayrılıqda nəzərdən keçirilir.
Onları işarələmək üçün isə D.Counz “tonemlər”, “stronemlər”, “xronemlər” kimi terminlərdən yararlanır (5). Ümumilikdə “fonem səslər sinfidir və ya onun allofonlarının mexaniki
məcmusudur” D.Counzun fonem konsepsiyasının leytmotividir.
Fonemlər səslərin xalis fonetik oxşarlığı əsasında eyniləşdirilir. Lakin /d/ foneminin dəyişmələri və müvafiq olaraq artikulyator fərqliliklər arasındakı paralellikləri nəzərdən keçirməklə bu nəzəriyyəyə münasibət bildirmək istərdik: /d/ samiti digər partlayan-kipləşən samitlərin qarşısında partlayışsız tələffüz olunur, məsələn, ingilis dilində “good dog, bad pain,
bedtime”; b) /d/ samiti [n] və [m] burun sonor samitlərindən əvvəlki fonetik mövqedə burun
partlayışı olmadan tələffüz edilir, məsələn, “could meet, admit, couldn’t, sudden”; c) [d]
samiti yan (lateral) /l/ samiti qarşısında lateral partlayışla tələffüz edilir: “bad light, badly,
middle” və s.; ç) [d] samiti [Ө, ð] dişarası samitləri qarşısında diş samitinə çevrilir, məsələn,
“good thing, lead the way, breadth”; e) [d] samiti [w] dodaq samitindən əvvəlki mövqedə
dodaqlanmaya məruz qalır, məsələn, “dwindle, dwarf, dweller”.
Nümunələrdən məlum olur ki, /d/ foneminin reallaşmaları (allofonları) öz aralarında
üst-üstə düşmürlər. Məsələn, [dl] allofonu (variantı) [dw], [dn] reallaşması (allofonu) isə [dƟ]
ilə üst-üstə düşmür. Deməli, fonem allofonlarının mexaniki məcmusu ola bilməz. D.Counz
səslərin danışan tərəfindən müəyyənləşdirilən distinktiv funksiyasından bəhs edir. Etiraf edək
ki, fonemlərin eyniləşdirilməsi dil daşıyıcısının işidir. Lakin bununla belə D.Counz bununla
tam ziddiyyət təşkil edən fikri söyləyir. Onun fikrincə, səsin fonemtikliyi linqvistik təhlil
əsasında və ya intuitiv deyil, yalnız cihazların köməyilə müəyyənləşdirilə bilər. Məsələn,
ingilis dilindəki “puts” [puts], “drinks” [drɪnks], “boxes” [bᴐksɪz], “baths” [ba:∂z] sözləri
müxtəlif şəkilçilərlə tələffüz edilir. Bu halda səslər arasındakı fərqliliklər əhəmiyyətli deyildir.
Çünki həmin sözlərdə fonemin eyniləşdirilməsi onun dil daşıyıcısı tərəfindən necə müəyyənləşdirilməsindən deyil, cihazın onu necə müəyyənləşdirməsindən asılıdır (6).
Müəyyən hallarda D.Counz qarşılaşması (binar) olmayan bəzi fonemlərin funksional
əhəmiyyətliliyini inkar edir. Bu fikrin özü də qəbuledilməzdir, çünki ingilis dilindəki /n/ və /ŋ/
və ya /ŋ/ və /z/ fonemlərinin funksionallığını onların ikili qarşılaşma təşkil etmədikləri səbəbindən inkar etmək düzgün deyildir. Fərz edək ki, /k/ və /p/ fonemləri ikili münasibətə girmirlər, lakin onlar mühüm informasiya, yəni məna yükü daşıyırlar və morfem və sözlərin mənalarının müəyyənləşdirilməsində vacibdir. Məsələn, /I didn’t say take it// – ¡I said tape it!
D.Counz semantik fərqləndirməni fonemə deyil, səsə aid edir. Onun bu müddəası
linqvistik funksiyanı (mənafərqləndirici, sözfərqləndirici) birbaşa səsin yerinə yetirdiyi kimi
yanlış mühakimə dayanır, halbuki bu funksiya dildə fonemə xasdır.
Fonemə abstrakt yanaşma qeyri-ənənəvi dilçilikdə tətbiq edilir və bu yanaşmaya çərçivəsində fonem akustik və artikulyator xüsusiyyətlərdən, yəni nitq səslərindən mütləq şəkildə
asılı olmayan mahiyyət kimi nəzərdən keçirilir. Kopenhagen linqvistik dərnəyinin nümayəndələrinin (O.Yespersen, Y.Uldall, K.Toqebyu və b.) yanaşması metariyazi adlandırılır, çünki
onlar fonemə riyazi tənasübdə baxırlar və dili işarələr sistemi ilə müqayisə edirlər. Kopenhagen qlossematikləri öz vəzifələrini sistemin müəyyənləşdirilməsinə imkan verən mətnin təhlil
17

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

6 / 2019

edilməsində görürlər. İfadə planı və məzmun planı ən kiçik vahidlərə qədər üzvlənir. İfadə
planının minimal vahidi kimi L.Yelmslevin “ifadənin takseması” adlandırdığı “fonem” çıxış
edir. Məzmun planında daha kiçik hissələrə parçalanmayan anlayış “fiqurlar”dır. Fiqurlar
kombinasiyası işarəyə məna verən bəzi elementar anlamlar (semantik çoxaldıcılar) kimi çıxış
edirlər. Onların yanaşmasına görə, “oğlan” işarəsini aşağıdakı fiqurlara üzvləmək olar: {insan
varlığı}+{gənc}+{kişi cinsi}, sonuncu fiqurun dəyişilməsi isə “qız” fiqurunu yaradır.
Kopenhagenlilər funksiyanı asılılıq kimi başa düşürlər və buna müvafiq olaraq fiqurlar
və fonemlər müxtəlif asılılıq münasibətinə daxil olurlar. İstənilən dildə fonemlərin (ifadə taksemlərinin) sayı 70-80 aşmır, fiqurların sayı isə bir qədər çoxdur. L.Yelmslev yazırdı: “... dil
elə təşkil olunmuşdur ki, çox az fiqurların köməyilə və onların yeni-yeni yerdəyişmələri sayəsində işarələr legionu qurula bilər. Dil belə olmasaydı, o öz vəzifələrini yerinə yetirə bilməyən
alətə çevrilmiş olardı (7). Əksər tədqiqatçılar abstrakt yanaşmaya tənqidi aspektdən yanaşırlar, çünki dilə “riyazi” yanaşma qlossematiklərin linqvistikaya dair təsəvvürlərində heç vəchlə
dil reallığı ilə bağlı olmayan müəyyən qaydalar malik oyun obrazı yaratmışdı. Bu vəziyyəti
təhlil edən A.Martine qlossematikanı “fil sümüyündən tikilmiş qülləyə bənzədirdi ki, buna cavab isə fil sümüyündən yeni qüllələrin tikilməsi ola bilər” (8).
L.V.Şerbaya görə, səsləri yalnız akustik baxımdan deyil, həm də eyni bir dildə bir sözü
digərindən fərqləndirən səslər kimi öyrənmək lazımdır. Səslər danışıqda kommunikativ funksiyanı yernə yetirirlər. Fonemlər danışıqda konkret səs kombinasiyalarında, L.V.Şerbanın təbirincə desək, allofonlarda reallaşırlar. L.V.Şerba və onun tərəfdarlarının yanaşmasında fonem avtonom, morfemdən asılı olmayan, akustik yaxınlıq prinsipi üzrə müxtəlif tələffüz çalarların və ya mütləq allofonların birləşdiyi səs vahidi, səs tipidir. LFM təmsilçiləri fonemin
əsas funksiyası keyfiyyətində konstitutiv funksiyasını irəli sürürlər. Onlar fonemin distinktiv
rolunu, morfem və sözlərin mənalarını fərqləndirməsini də inkar etmirlər. Məsələn, /I hit [hit]
them// - /I hate [heɪt] them//. Onların nəzərində fonemin digər əsas funksiyası söz və söz formalarının səs qabığının tanınması prosesində iştirak etməsidir. Onlar fonemin morfemdən asılı olmadığını qeyd edirlər. Onların fikrincə, bu isə fonoloji səviyyənin morfoloji səviyyədən
asılı olmadığını sübut edir (9).
LFM nümayəndələri sözdə güclü və zəif mövqeləri fərqləndirmirlər. Tanınma baxımından onlar bərabərdir, onlar öz aralarında fonemlərin yalnız fərqləndirmə dərəcələrinə görə
fərqlənirlər. L.V.Şerbanın yayanşmasında “nitqin ayrı-ayrı səslərə üzvlənməsi səs assosiasiyalarına, yəni “papa” sözündəki a “mama” sözündəki a ilə akustik baxımdan oxşarlığına görə
deyil, a səsinin məna kəsb etməsi sayəsində yerinə yetirilir” (10, s. 39). Sözün vurğudan əvvəlki mövqeyində fonem birmənalı şəkildə tanınırsa, vurğudan sonrakı mövqedə tam və qəti
şəkildə tanınmır. Praqalılardan fərqli olaraq, onlar arxifonem və ya neytrallaşmanı qəbul etmirlər. Onlar yalnız müəyyən fonem siniflərinin işlənməsində müəyyən məhdudiyyətlərin olduğuna israr edirlər. Məsələn, rus dilində mütləq sonluqda cingiltili samitlər kar qarşılıqları
ilə əvəzlənirlər, yəni fonem əvəzlənmələri baş verir. Məsələn, “sadı” [sadı] – “sad” [sat].
İngilis dilində də fonemin hecada işlənməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər mövcuddur. Məsələn, Britaniya orfoqrafik normasına görə [ŋ] sözün başlanğıcında işlənmir, burun samitləri isə
partlayışlı samitlərlə birləşmirlər. İngilis dilində [h, j, w] samitlərinə heca sonunda rast gəlinmir, [t, d, θ] dil samitləri isə heca başlanğıcında [l] sonor samiti ilə birləşməyə girmirlər.
L.V.Şerba və D.Counzun fonemə yanaşmalarındakı fərqi aşağıdakı kimi şərh etmək
olar. Əgər L.V.Şerba anlamında fonem dil vahidi kimi sosial hadisədir və cəmiyyətin fərdlərinin iradəsindən asılı olmadan onların danışığında mövcud, kommunikativ rol oynayan vahiddir. “L.V.Şerba üçün fonem ən kiçik ümumi fonetik təsəvvür, məna ilə bağlı, söz və söz formalarını fərqləndirən, sözün fonetik tərkibindən onun bütövlüyünə xələl gətirmədən ayrıla bilən” vahiddir (11, s. 195). D.Counz isə ayrı-ayrı fərdlərin danışığının öyrənilməsinə və onun
kollektiv ünsiyyət vasitəsi kimi dəyərləndirilməsi prioritetdir. D.Counzun fonoloji konsepsiyasında fonemin mənafərqləndirici funksiyasının təyin edilməsi və dil səsinin linqvistikanın
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predmeti kimi təyin olunması mərkəzi yer tutur. D.Counzun konsepsiyasında əsas çatışmazlıq
səs və fonemin fərqləndirilməməsidir.
Bütövlükdə, fonemlə bağlı bütün nəzəriyyələr problemin həlli istiqamətində müxtəlif
dərəcədə öz töhfələrini vermişdir. Həmin nəzəriyyələr arasında L.V.Şerbanın materialist yanaşması diqqəti xüsusi cəlb edir, çünki fonem səs deyil, söz və söz formalarını fərqləndirən ən
kiçik abstrakt formalı dil vahididir. Fonem avtonom, morfemdən asılı olmayan və danışıqda
variantlarla (allofonlarla) reallaşan dil vahididir.
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В.Ф.Гасанова
Фонема в свете фонологических теорий
Резюме
В статье возникновение понятия фонемы в лингвистике на основе конкретных источников анализируется хронологической последовательности. С этой целью исследованы труды
языковедов и школ, связанные с понятием фонемы. В статье рассматривается взгляды по фонеме таких ученых, как Н.С.Трубецкой, И.А.Бодуэн де Куртене, Л.Блумфильд, Л.В.Щерба,
Д.Джоунз, Л.Р.Зиндер, Ф.Я.Вейсялли. В статье в результате проведенного исследования обобщены мнения ученых относительно фонемы. Автором подчеркивается, что понятие фонемы им
воспринимается в русле ленинградской фонологической школы.
V.F.Hasanova
Phoneme on the light of phonological theory
Summary
The article deals with analyzes of the chronological succession of the notion of the phoneme
appearing in the linguistics basing on concrete sources. The investigations relating to this problem by
different schools and linguists have been touched upon in the article. The opinions of linguists about
the problem of the phoneme such as N.S.Trubeskoy, I.A. Baudouin de Courtenay, L.Bloomfield,
L.V.Sherba, D.Jones, L.R.Zinder, F.Y.Veysalli and others have been analyzed in the article. As a
result of research in the article, the views on phonemes were generalized as well. The article states that
the author adopted the concept of phoneme from the Leningrad School of Phonology.
Rəyçi: prof. F.Y.Veysəlli
Redaksiyaya daxil olub: 30.11.2019
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ FEL
VƏ ONUN NİTQ HİSSƏLƏRİ İÇƏRİSİNDƏ YERİ
Açar sözlər: fel, nitq hissələri, dil, mənbələr, sözlərin bölgüsü
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Key words: the verb, parts of speech, language, sources, words division

Məlumdur ki, dilin lüğət tərkibinə daxil olan sözlərin ayrı-ayrı qruplara bölünməsi, onların semantik və qrammatik xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılması nitq hissələri probleminin
yaranmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, sözlərin tədqiqi onların təsnifi problemlərini meydana
gətirir və onlar (sözlər) müxtəlif cəhətlərdən və müxtəlif prinsiplər əsasında qruplaşdırılır.
Məsələn, quruluşuna görə (sadə, düzəltmə, mürəkkəb), forma və məzmun münasibələrinə görə (omonimlər, sinonimlər, çoxmənalı sözlər, antonimlər), heca sayına görə (bir hecalı, iki hecalı, çoxhecalı sözlər), mənşəyinə görə (milli və əcnəbi sözlər) və s. Lüğət tərkibindəki sözlərin bu şəkildə qruplaşdırılması və müxtəlif hissələrə bölünməsi dilin lüğət tərkibi haqqında
geniş və hərtərəfli təsəvvür əldə etməyə, dilin bu qatını əhatəli təsvir etməyə yaxından kömək
etməklə yanaşı, onu daha elmi şəkildə tədqiq etməyə yaxından kömək edə bilər.
Nitq hissələri də sözlərin bölgülərindən biridir (buna bəzən söz sinifləri deyilir). Lakin
bu bölgü öz əhatəsinə və əhəmiyyətinə görə sözlərin bütün başqa bölgülərindən fərqlənir. Digər bölgülərin hamısında, bir lüğət vahidi kimi, sözün özü, öz kütləsi tədqiqat obyektli olur,
onun daxili va xarici strukturu, bunların münasibətləri, sözlərin əmələgəlmə və inkişaf yolları,
istiqamətləri öyrənilir. Nitq hissələri təlimi bu cəhətlərə laqeyd qalmır, örtülü və ya açıq şəkildə onlara toxunur, bəzən birbaşa, bəzən dolayısı ilə onlara nəzər salır. Lakin nitq hissələri təlimində bu, əsas məqsəd deyil. Bu təlim sözlərin nitqdəki fəaliyyəti nəticəsində meydana gələn,
ümumiləşən, qanuniləşən və dil faktına çevrilən dəyişmə qaydalarını öyrənir. Nitq fəaliyyətində yaranan və ümumiləşən formalar, elə bil ki, kino lentinə çəkilir və onların hamısını cəmləşdirə bilən durğun fotolar alınır və beləliklə də dilin ümumi tərkibinə daxil olan bütün lüğəti
vahidlər və eləcə də bütün sözlər haqqında geniş və hərtərəfli təsəvvür əldə etməyə imkan yaradır. Ev sözünün evin, evə, evi və s. formaları tarixən nitq fəaliyyətində, digər sözlərlə əlaqədə, bu əlaqələrin təsiri ilə yaranmışdır. Həmin formalar bir halda ev sözü əsasında, digər halda, tutaq ki, daş, yol, kənd, əl, qol, torpaq, su və sairə yüzlərlə sözlərdə özünü göstərmişdir.
Dildəki sözlərin nitq hissələri baxımından qruplaşdırılması zamanı onu maraqlandıran əsas
məsələ formadır. Ona gorə də, əvvəldə saydığımız söz qruplarında söz əsas və yeganə tədqiqat obyekti idisə, burada yeni sözlərin nitq hissəsi kimi qruplaşdırılması da sözlə tədqiqata daxil olur. Bu təlimdə sözlərin hamısının mənası ilə yanaşı, şəkilçinin də mənası var. Çünki dil
sistemində hər bir dil vahidi kimi, şəkilçilər də müəyyən vəzifələr daşıyır, və hər hansı bir
qrammatik vəzifə yerinə yetirməklə dil sistemində özünəməxsus funksiya yerinə yetirir.
Nitq hissələri sözlərin dil strukturundakı mövqeyini nümayiş etdirir. Dilçilik nitq hissələri əsasında dilin qrammatik quruluşunun əsasını öyrənir. Nitq hissələrinin qrammatikanın
obyekti olmasının səbəbi də elə budur. Başqa sözlə desək, ayrı-ayrı nitq hissələrinə daxil olan
söz və qramatik formalar dilin bu yarısında müəyyən funksiya və vəzifələrə malik olmaqla
bütövlükdə dil sistemində özünəməxsus rolu ilə seçilir.
Sözləri dil üçün tikinti materialına bənzədirlər. Hər bir tikinti materialı məqsədə uğun
üçün düzəldilməli, müəyyən formaya salınmalıdır ki, onları əlaqələndirmək mümkün olsun.
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Sözlər də, nitqə daxil olmaq, nitqin “binasını” yaratmaq üçün müəyyən şəkillərə düşür. Lakin
adi tikinti materialı bu və ya digər bir binanın quruluşundan asılı olaraq, tam yeni, o günə qədər olmayan şəkilə salına bilər, bir usta əli, texnikanın vasitəsi ilə hər cür formaya salına bilər.
Nitq hissələri dilçilik elminin qədim problemlərindəndir. İki min ildən çoxdur ki, qrammatika
kitablarında nitq hissələrindən söhbət gedir. Lakin son illər, 40-50 ili nəzərə almasaq deyə
bilərik ki, nitq hissələri haqqında təlimin çoxəsirlik tarixi o qədər də məzmunlu olmamışdır.
Nitq hissələri haqqında təlim hələ eradan əvvəl hind, yunan, latın dillərinə aid araşdırmalardan başlansa da, bugün də dolaşıq salınmış problemlərdən biri kimi öz həllini gözləyir.
Nitq hissələri ilə bağlı bir neçə nəzəri istiqamət və metodik yanaşma mövcuddur. Bir çox mütəxəssislər üçün nitq hissəsi sözə məxsus olan bütün semantik, morfoloji, sintaktik əlamətlərin
cəmini özündə ümumiləşdirən leksik qrammatik söz kateqoriyasıdır. Bu sadalanan üç baxışdan ikisi nitq hissələri probleminin həllinə yanaşmada “qrammatikliyinə” görə bir birinə yaxınlaşırlar, eyni zamanda birinci və üçüncü baxışların tərəfdarları olan dilçilər nitq hissələrinin izahında əlavə olaraq muxtəlif semasioloji kriteriyalardan müəyyən dərəcədə söykək kimi
istifadə edirlər.
V.V.Vinaqradovun nitq hissələrinə verdiyi təhlilin fonunda keçmiş ingilis qrammatisti
Nesfildin ingilis dilində 8 nitq hissəsinə (isim, əvəzlik, sifət, fel, sözönu, bağlayıcı, zərf, nida)
verdiyi təhlil çox bəsit görünür. Semantik prinsipə əsaslanan Kurme isə ingilis dilində 8 nitq
hissəsindən bəhs edərkən dil faktlarının inkişafını, dilin kateqoriyalarını nəzərə almır, morfoloji və semantik kateqoriyalarını qarışdırır.
İngilis və Azərbaycan dillərində əsas nitq hissəsi kimi fel daha geniş sahəni əhatə edir.
Azərbaycan dilində sadə fellər öz struktur müxtəlifliyi, fonetik quruluşundakı rəngarənglik
baxımından digər söz qruplarından seçilir. Azərbaycan dilindəki sadə fellərin əksəriyyətinin
tarixən təkhecalı, az hallarda isə ikihecalı olması artıq türkologiyada qəbul olunmuş bir faktdır. Hətta dilimizdə bugünki inkişaf mərhələsində özünü göstərən bir çox iki və çoxhecalı sadə fellər vardır ki, onlar da tarixən təkhecalı olmuş, sonralar bu sözlərin qəbul etdiyi müxtəlif
xarakterli şəkilçilər söz köklərinə elə birləşmişdir ki, indi onlardakı kök və şəkilçini bir-birindən ayırmaq mümkün olmur və həmin sözlər də, sadə fel kökləri kimi özünü göstərir. Bu isə
bu tipli sadə fellərin dilin daha qədim dövrlərindən formalaşdığını və uzun inkişaf tarixi keçdiyini sübut edir. Yəni, Azərbaycan dili lüğət tərkibində mövcud olan sözlərin müəyyən bir
qismi sadə fellərdən təşkil olunmuşdur. Bu fellərin xeyli hissəsi təkhecalı (as-maq, art-maq,
bax-maq, qaz-maq, döz-mək, yay-maq, yu-maq, de-mək, söy-mək,), bir hissəsi ikihecalı (ağrimaq, anla-maq, bəzə-mək, böyu-mək, qoru-maq, oxu-maq, toxu-maq, tanı-maq, əri-mək), az
bir hissəsi isə üçhecalı fellərdir (inildə-mək, yamsıla-maq, səndələ-mək və s.). Dil faktlarının
təhlili və statistik hesablaması göstərir ki, Azərbaycan dilindəki sadə fellərinin daha çox
hissəsini tekhecalı, bunlardan nisbətən az olan hissəsini ikihecalılar, daha az hissəsini isə üçhecalılar təşkil edir. Bu baxımdan müqayisə olunan dillərin sadə fellərində ciddi struktur fərqləri özünü göstərmir, onlar arasında müəyyən oxşarlıqlar olur. Başqa sözlə desək, sadə fellərin
strukturunda müşahidə edilən azhecalılıq, qısalıq xüsusiyyəti ingilis dili fellərində də özünü
göstərir və bu baxımdan sadə fellərin fonetik-struktur xüsusiyyətləri Azərbaycan dili fellərindən o qədər də fərqlənmir. Yəni, Azərbaycan dilində olduğu kimi ingilis dilində də, sadə fellər
öz qısalığı ve azhecalılığı ilə fərqlənir. İngilis dili tarixinin daha əvvəlki dövrlərində və müasir
inkişaf mərhələsində sadə fellərin böyük əksəriyyəti təkhecalı (to be, to bet, to bid, to cast, to
do, to eat, to get, to sell və s.) bir qismi ikihecalı (to shake, to shave, to seek, to make, to give,
to hear, to have,) az hissəsi isə üçhecalı fellərdir (to reave, to leave, to freeze və s).
Sadə fellərin tarixən necə formalaşması, necə təşəkkül tapması həmişə türkoloqların
diqqət mərkəzində olmuşdur, çünki bu, dilçiliyimizdə bir sıra məsələləri aydınlaşdırmağa, üzə
çıxarmağa xeyli kömək edir. Bunun vasitəsilə dilçilər əsr-əsr, qərinə-qərinə felin özülünə
artırılan şəkilçi və söz qatlarını müəyyənlşdirmək, sözün leksik mənasında gedən dəyişikliyi

21

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

6 / 2019

üzə çıxarmaq, ulu babalarımızın işlətdikləri ilkin nitq vasitələri ilə tanış olmaq, qohum dillər
arasındakı əlaqəni, bunların bir-birinə təsirini öyrənmək imkanı əldə edirlər.
Uzun illərdən bəri aparılan araşdırmalar, toplanılan zəngin dil faktları göstərir ki, türk
dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində birhecalı fellərin daha qədim tarixə malik olduğunu, ikihecalı və üçhecalı fellərin isə sonradan əmələ gəldiyini söyləyənlər haqlıdır.
Müasir dilimizdə sadə fel kimi tanınan apar (al-bar\\par\\var ,apar-al get) qarğa (qar-ğa),
qurşa (qur-şa), qaldır (qalx-dır), gətir (gə-tir,gəl-tir), uzan (uz-an ,uz-a-n ), utan (ut-an) kimi
sözlərə diqqətlə nəzər salsaq, bunu aydın şəkildə görmək olar.
Lakin ikihecalı fellərin bir qismində (məs:əri,ərin,qaşı,oxu,otur,tükən,gəmir) kök ilə
şəkilçi elə qaynayıb qarışmışdır ki, onları hissələrinə ayırmaq bir qədər çətindir.
Türkoloji ədəbiyyatda birhecalı fellər, qədim din tipləri haqqında da mübahisə vardır.
Türkoloqların bəziləri de, ye, yu fonetik tərkibli fellərin daha qədim olduğunu iddia edirlər.
Q.Bağırov haqlı olaraq göstərir ki, bir fel öz fonetik tərkibi etibarilə nə qədər sadə və
təkhecalıdırsa, hemin fel həm formasına, həm də, mənasına görə özünün ilkin və çıxış variantına daha çox yaxındır (2, 35). Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan dilinin inkişafının daha qədim dövrlərində fellər daha çox hallarda sadə quruluşlu olmuş, zaman keçdikcə onların formasında müəyyən dəyişikliklər baş vermiş və bugünkü fel formalarının meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.
Tarixi mənbələrdən və mövcud dil faktlarında aydın olur ki, bir çox fellərdə son samit
(y samiti) düşmüş və o öz sabitliyini saxlaya bilməmişdir. Bir sıra mənbələrdə tarixən demək
felinin “tiy” formasında (t-d, i-e), yemək felinin “yey” formasında işləndiyi göstərilir.
Müasir dilimizdə işlənən deyinmək, deyişmək, yeyim-içim, yuyunmaq kimi sözlərdə bu
qədim izlər özünü saxlamaqdadır.
Yuxarıdakı misallardan aydın olur ki, felə artırılmış şəkilçinin tərkibində n, l, ş samitləri
(morfemləri) olduqda əmələ gələn fel, əsasən, təsirsiz, t, d, r samitləri (morfemləri) olduqda
isə əmələ gələn fellər təsirli olur. Yaxud da, iki sözdən əmələ gəlmiş feldəki iki söz kökündən
biri digərini, təsirli fel (almaq) təsirsiz feli (varmaq //barmaq // parmaq-getmək) təsir nöqteyinəzərdən özünə tabe etmişdir.
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Н.Н.Керимова
Место глагола как части речи
на Английском и Азербайджанском языках
Резюме

В данной статье рассматривается большое значение глаголов как части речи. В этой
статье также отражены различные типы глаголов в соответствии с периодами. Подводя итог,
все языки мира, включая сравниваемые языки в статье (азербайджанский и английский), имеют
свои глаголы оригинальных и специфических особенностей. Хотя изучение и анализ глаголов в
сравниваемых языках считаются не только актуальным вопросом, но и важным лингвистическим исследованием. Следует отметить, что, хотя в этой работе так много исследований, существует много разных мнений и нерешенных проблем по этому вопросу.
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N.N.Kerimova
The place of verb as parts of speech in English and Azerbaijani languages
Summary
This given article deals with the great importance of verbs as a part of speech. This article also
reflected the different types of verbs according to its periods. Coming to conclusion, all languages
over the world including compared languages in the article (Azerbaijani and English) the verbs have
its original and specific features. However, the exploring and analyzing verbs in compared languages
are considered not only the actual matter, but also the important linguistic investigation. It must be
mentioned that though there are so many explorations on this work, many different opinions and
unsolved problems about this matter still exist.
Rəyçi: dos. F.F.Kərimova
Redaksiyaya daxil olub: 16.11.2019
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DİL VASİTƏLƏRİNİN MƏTNYARATMA FUNKSİYASI
Açar sözlər: mətn, kontekst, mətn dilçiliyi, mətnin bütövlüyü, katafor, anafor, koheziya, leksik təkrarlar
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анафора, когезия, лексические повторы
Key words: text, context, text linguistics, the integrity of the text, cataphora, anaphora, cohesion, lexical
repetitions

Mətn dilçiliyi müasir linqvistik araşdırmaların əsas və ən perspektivli sahələrindən biri
hesab edilir. Dil hadisələrini təcrid olunmuş formada deyil, bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənərək müasir linqvistik nəzəriyyələr dilin müxtəlif sahələrini əhatə etməyi ilə diqqəti cəlb
edir. Buna görə də sözdən tutmuş cümlələrə qədər ayrı-ayrı dil vahidlərinin birləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Mətnin tədqiqinə dair tədqiqatlarda mətn struktur, semantik və funksional aspektlərdən,
yəni mətnin sintaktik, qrammatik, quruluş və ümumnəzəri baxımından öyrənilməsinə üstünlük
verilir. Bu tədqiqatlarda mətni təşkil edən konkret dil vahidlərinin sintaktik və mətnə görə müəyyənləşən semantik komponentlərinin linqvistik ardıcıllığının müəyyənləşdirilməsinə cəhdlər
edilmişdir. Bundan başqa, mətni formalaşdıran sadə və mürəkkəb cümlələrin, frazafövqü vahidlərin və mikromətnlərin arasındakı semantik, qrammatik və funksional əlaqələr müəyyən edilmişdir. Bu səpkili tədqiqatların istiqaməti mətnin diaxron və sinxron olmaqla retrospektiv,
prospektiv, perspektiv və interospektiv aspektlərdən öyrənilməsini şərtləndirməkdədir.
Müasir linqvistik mənbələrdə mətn fenomeni geniş və fərqli anlamlarda izah edilir ki,
bunun da nəticəsi kimi onun dar və geniş mənalarda anlaşıldığını fərqləndirmək lazım gəlir.
Mətn geniş anlamda semiotik sistemin hər hansı bir işarəsi kimi anlaşılır və bu konsepsiya ilə
mətnin semiotik planda tərifi, P. Hartmanın da qeyd etdiyi kimi, “dil işarəsi kimi” (15, s. 3-4)
baxılması ilə bağlıdır.
Mətnin ən geniş yayılmış tərifi linqvistik terminlərlə ifadə edilmişdir. Lakin bu fenomenal dil hadisəsi özünün birmənalı təsvirini hələ də almamışdır. Mətn ya “məna və struktur bütöv kimi”, “dil vahidlərinin ierarxiyasının yuxarı təzahürü” kimi (12, s. 7), ya da məntiqi cəhətdən qarşılıqlı şərtlənmiş və qarşılıqlı asılı müxtəlif dil vahidlərinin bütövündən təşkil olunmuş cümlələrin nizamlı məcmusu kimi şərh edilir (13).
Mətnin linqvistik araşdırmaların tədqiqаt obyekti kimi əsas mövqeyə keçməsinə münasibət bildirən K.M. Аbdullаyevin fikrincə, “sintаktik nəzəriyyədə mövcud olаn məhz bu cür
çаtışmаzlıqlаr mətn dilçiliyi kimi sаhənin yаrаdılmаsınа xüsusi təkаn verdi. Belə çаtışmаzlıqlаrın sırаsındа ilk növbədə cümlənin sintаktik sistemdə son iyerаrxik vаhid kimi götürülməsini qeyd etmək olаr. Bu hаlın ortаdаn qаldırılmаsı cümlənin son deyil, ortа sintаktik vаhid kimi götürülüb öyrənilib müdаfiə olunmаsı, cümlənin özünün izomorf və homomorf formаl-semаntik pаrаmetrlərinin bаşqа cümlələrdə əlаqəyə girə bilməsi, qeyd etmək lаzımdır ki, müаsir
dilçiliyin belə vаcib sаhəsi olаn mətn dilçiliyi sаhəsinin sütun dаşlаrınа çevrilir və bu sаhənin
güclü inkişаfını şərtləndirir” (2, s. 178-179).
A.Məmmədov “Mətn dilçilik obyekti və mətn dilçiliyinin obyekti fərqlənməlidir” ideyasından çıxış edir. Onun fikrincə, “müxtəlif tipli mətnlər dilçilik tədqiqatına cəlb oluna və
müxtəlif aspektlər vasitəsilə də öyrənilə bilər. İstənilən bir ədəbi mətn həm fonetik, həm leksik, həm də morfoloji-sintaktik aspektlərdə təhlil oluna bilər. Lakin xüsusi struktur-semantik
24

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

6 / 2019

birləşmə kimi mətnin özü də tədqiqat obyektidir və bu sahə ilə də mətn dilçiliyinin müstəqil
bölməsi kimi mətn dilçiliyi məşğul olur” (3, s.38).
Mətnin struktur-semantik dəyəri, onun komponentləri arasındakı əlaqə nitq predmetinin
birinci və ikinci nominasiya sisteminin nəticəsində yaranır. Bu baxımdan mətnyaradıcı vasitələri iki yerə bölmək olar: 1) mətnin formal ifadə olunmuş və ya düşünülən elementləri; 2) ilkin və ikinci nominasiya vasitələrinin növbələşməsini göstərən və nitq predmetini eyniləşdirməyə imkan verən və onda verilən informasiyanın mərhələli ardıcıllığını müəyyənləşdirən
mətni əlaqələr. İlkin və ikinci nominasiyanı yaradan əsas mətnyaradıcı vasitə sözün geniş mənasında əvəzliklərdir. Buna görə də mətndə bağlılıq. E.M.Volfun da qeyd etdiyi kimi, “mətndə bağlılıq əşyaların adlarının təkrarlanması hesabına baş tutur” (5, s. 151).
Mətn dilçiliyinin yаrаnmаsı və inkişаfını şərtləndirən başlıca səbəb cümlənin stаtusu
məsələsidir. А.Məmmədov bu barədə yazır ki, “ayrı-аyrılıqdа mətn ilə digər sintаktik vаhidlər
аrаsındа çox mаrаqlı qаrşılıqlı münаsibətlər sistemi formаlаşır. Belə ki, cümlə öz-özlüyündə
heç bir mənаyа mаlik deyil və əgər digər elementlərdən təcrid edilmişsə, bаşа düşülə bilməz.
Bаşqа sözlə, cümlə yаlnız mətn çərçivəsində konkret hаdisə ilə bаğlı öz mənаsını əldə edir və
fаktiki virtuаl olаrаq burаdа аktuаllаşmа qаbiliyyətinə mаlik olа bilir” (4, s. 64).
Mətnin semantikası həmin mətni yaradan dil işarələri ilə əks olunur. Yəni mətnin mənası dil işarələri vasitəsi ilə öz ifadəsini tapır. Mətndəki cümlələr arasındakı fikir bağlılığı müxtəlif işarələrlə gerçəkləşir. Bu işarələr mətndəki cümlələrin strukturu ilə, bağlayıcı sözlər vasitəsi ilə, intonasiya ilə, əlaqələndirici sözlərlə, xüsusiləşmiş (açar) sözlərlə, söz sırasının köməyilə, paralellik vasitəsi ilə reallaşır.
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dilçilikdə mətnin yaranmasında dilin bütün səviyyələrinin vahidləri öz “töhfəsini” verir. Başqa sözlə, dil vahidlərinin mətnyaratma qabiliyyəti dilin
bütün səviyyələrində özünü biruzə verir. Mətnin yaranmasında dil vahidlərinin iştirak etmək
qabiliyyəti, onların onun bütün hissələrini və danışanın kommunikativ niyyətini, ümumi mənanı nəzərə almaqla ayrı-ayrı cümlələri vahid bir bütövdə birləşdirmək qabiliyyəti dil vahidlərinin mətnyaradıcı funksiyası adlandırılır. Məzmun səviyyəsində mətnyaradıcı rol altında
mətnin yaranarkən müəyyən məzmunun ötürülməsi prosesində dil vahidlərinin fərqli məna
çalarlarını ötürmək qabiliyyəti, kompozisiya səviyyəsində isə müəllifin kommunikativ niyyətinə uyğun olaraq mətnin müəyyən strukturunun təşkilində iştirak etmək qabiliyyəti başa düşülür. Dil sisteminin öyrnilməsinin müxtəlif mərhələrində mətn əsas fərqli şəkildə təqdim oluna bilər. Bu, ilk növbədə, öyrənilən hadisələrin xarakteri və mətnyaradıcı funksiya ilə bağlı
ola bilər. Məsələn, nitq hissələrinin leksik-qrammatik sözlər cərgəsi kimi öyrənilməsi onların
söyləmin məzmun tərəfinin tərtibində mətnyaratma imkanlarının dərk olunması, müxtəlif məna çalarlarının ötürülməsi imkanları ilə bağlıdır. Nitq hissələrinin mətni əsasda öyrənilməsinin
ümumi yolunu belə təsvir etmək olar: cümlə - morfoloji kateqoriyalar – mətn. Deməli, öyrənilən morfoloji kateqoriyaların mənası cümlə əsasında araşdırılır, daha sonra bu mənalar mətnin
strukturunda təhlil edilir.
Mürəkkəb sintаktik bütövdə təkrаrlılıq əsаsındа fоrmаlаşаn əlаqə vаsitələrindən, fоrmаl
təkrаrlığın mətnyаrаdıcı rоlundаn bəhs еdən А.Məmmədоv yazır: “Mürəkkəbliyindən və yахud sаdəliyindən аsılı оlmаyаrаq təkrаrlаr strukturunun ən müхtəlif növləri оrqаnik şəkildə
mürəkkəb sintаkik bütövün quruluşunа dахil оlаrаq оnun bütövlüyünə хidmət еdən çох möhkəm əlаqə vаsitələri kimi üzə çıхırlаr. Müəllif fоnеtik, mоrfоlоji, lеksik və sintаktik təkrаrlаrı
bеlə təkrаrlаr sinfinə аid еdir” (4, s.14).
İstənilən mətn sözlərin bir-biri ilə struktur-semantik əlaqəsi əsasında yaranır. Mətn daxilində əlaqələnmə sintaktik, struktur və semantik vasitələrin köməyi ilə baş tutur. Sözdən başlayaraq genişlənən mətn sözlərin öz aralarında məna əlaqələri ilə bağlana-bağlana genişlənir.
Mətndəki sintaktik əlaqə üsulları komponentlərin struktur-semantik əlaqəsini əhatə edir. Bu
da mətn daxilində onu yaradan müxtəlif əlaqələr kompleksini özündə birləşdirir. Bu əlaqələr-
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dən biri kimi təkrarları qeyd etmək olar. Linqvistik mənbələrdə təkrarların fonetik, leksik və
qrammatik növləri fərqləndirilir.
Hər bir mətn informasiyanın daşıyıcısı və ötürücüsü kimi çıxış edir. Mətnin yaranma prosesində koheziya mühüm yer tutur. Mətnin yaranması prosesində informasiyalar bir-birini ardıcıl dəyişərək ümumi məzmunu formalaşdırır. Mətnyaratma vasitələri bu formalaşdırmanın
məzmun və mahiyyətə görə bağlayıcı, əlaqələndirici elementləridir. Mətndə müəllif informasiyanın təkrarından uzaq olmağa çalışır. Linqvistik mənbələrdə bu məsələyə münasibət bildirən
V.P.Moskovin təkrarları üslubi baxımdan dəyərli və dəyərsiz olmaqla iki qrupa bölməyə üstünlük verir. Onun fikrincə, “üslubi dəyərli təkrarlar müəllifin bilərəkdən mətnə daxil etdiyi təkrarlardır. Belə təkrarların səviyyə, mövqe və kəmiyyətə görə fərqlənən növləri vardır (11, s. 404).
Mətnin yaranmasında təkrarların əhəmiyyətini vurğulayan Ə.Abdullayev təkrarların qapalılıq xüsusiyyətinə malik olduğunu və mətnin daxili vahidi kimi fəaliyyət göstərdiyini yazır:
“Təkrar mətn daxilində dairəni cızmağa başlayır, həmin element özünəqayıdışı tələb edir, qapanma açıq olmaqla yanaşı, özünəməxsus intonasiya axını ilə də fərqlənir, daha doğrusu, mətnin hər iki nöqtəsində yüksələn intonasiya axını müşaiyətçi mövqedə durur” (6, s. 148).
Mətnin formalaşmasında, onun semantik gücünün artmasında leksik təkrarlar xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Distant təkrarlardan bəhs edən N.A.Zmiyevskaya əsas diqqətini distant
təkrarın mətnaltı və aktuallaşdırılmış dil komponentinin üslubi təsir etməsini araşdırmağa yönəltmişdir (9, s.36).
Mətnyaradıcı leksik-qrammatik vasitələr sırasında leksik əlaqəliliyi vurğulayan A.Məmmədov leksik əlaqənin mətndə anaforik və kataforik münasibətlərin mətnyaradıcı potensiyalarına diqqət yetirməyin vacibliyini göstərir (4, s. 54-55).
Qeyd edək ki, mətndə təkrarların konfiqurasiyası, onların kontekstə daxil olma xüsusiyyətləri təkrarlanan komponentlərin kompozisiya ilə bağlı rolunun aydınlaşdırılmasına yardım
edir. Kompozisiyanın tematik inkişafında təkrarlardan geniş istifadə olunur. Məsələn,
N.S.Valgina yazır: “Təkrar obrazın tematik əlaməti funksiyasında çıxış edir, obrazın kvantlanması mexanizmini gerçəkləşdirir, təkrarların daxil olduğu mikrokontekstlər arasındakı assosiativ əlaqələr mexanizmini fəallaşdırır” (6, s. 41). Sonuncu funksiya assosiativliklə əlaqəlidir.
Bu cür təkrarların işlənməsi əlaqənin assosiativ məna çalarlarının yaradılmasına xidmət edir.
Mətnin semantik səciyyəsinə onun məntiqi-məzmun strukturu, təkrar propozisiyası, referent münasibəti, intertekstual əlaqə, korrelyasiya və s. aiddir. Mətnin bağlılığı-koqeziya
mətn daxilində cümlələr arasında formal-qrammatik və məzmun-semantik əlaqəni, həmçinin
də məntiqi ardıcıllığı əhatə edir. Mətnin qapalılığı onun strukturundakı mövcud formalarını,
onun başlanğıc və son hüdudlarını müəyyənləşdirməyə imkan verir. Mətnin kommunikativ
strukturu (informasiya bazası, fakültətiv informasiya) mətnin struktur-semantik komponentlərini əhatə edir. Mətndəki informasiya strukturu cümlələr birliyinin daxilindəki ayrı-ayrı cümlələrin qarşılıqlı münasibətindən yaranır. Y.M.Lotmanın fikrincə, “mətnin struktur-semantik
təhlilini apararkən buradakı cümlələrdə özünü göstərən söz sırasına da toxunmaq lazım gəlir.
Söz sırası mətndə əlaqələndirici sintaktik vasitələrdəndir” (10, s. 384). İngilis dilində söz sırası bu dildə müəyyən mətnqurucu vəzifələri həyata keçirən bir formal vasitə kimi nəzərdən keçirilir. Söz sırası müxtəlif dillərdə, məsələn, ingilis və Azərbaycan dillərində fərqli əlamətlər
yaradır. Bu özünü mətn səviyyəsində də göstərir.
Mətndə inversiyadan bəhs etdikdə sintaktik, üslubi və semantik dəyərinə əsasən cümlə
üzvlərinin qarşılıqlı şəkildə sıralanması başa düşülür. İnversiya hadisəsi mətnqurucu əlamətə
malikdir. İnversiya mətnin struktur-semantik təşkilində əlaqə vasitəsi rolunu oynayır. İnversiya vaxtı kontekstlə əlaqədar cümlələrin sintaktik qrupları neytral variantlarla müqayisədə əks
sırada durur. İngilis dilinin mətnlərində işlənən nəqli cümlələr sabit söz sırasına malikdir. İngilis dilinin mətnlərində müşahidə olunan cümlədə söz sırası müəyyən qayda əsasında sıralanır: mübtəda-xəbər-tamamlıq-zərflik. İngilis dilindəki mətnləri təşkil edən cümlələrdə təyinin
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yeri sabit deyil. Təyin isimlə təzahür olunan hər hansı bir cümlə üzvünün qarşısında işlənir.
Məs.: /I bought an interesting book yesterday// (Mən dünən maraqlı kitab aldım).
Sabit sıra mətnin struktur-semantik təşkilində pozulduqda fikir təhrif edilmiş olur. Düzgün sıralanmama məna dolaşıqlığına gətirib çıxara bilər. Söz sırası real aləmdə baş verən
hadisələrin sırasına uyğun şəkildə formalaşmalıdır.
Mətnyaradıcı vasitələr arasında artikllərin xüsusi çəkisi vardır. İsmin təyinedicisi kimi
çıxış edən artikllərin, xüsusən də müəyyənlik bildirən artikllərin mətnyaradıcı xüsusiyyətləri
yetərincə araşdırılmamışdır. Bu və ya digər artiklin seçimi əlaqəli mətnin yaradılması qanunlarına tabedir və mətn linqvistikası sahəsinə aiddir. Bir qayda olaraq, qeyd edilir ki, qeyri-müəyyənlik bildirən artikl mətndə ilk dəfə adı çəkilən ismin qarşısında, müəyyənlik bildirən
artikl isə ikinci və ya növbəti dəfələrdə xatırlanan isimlərin qarşısında işlədilir (8, s. 41).
Mətnin sintaktik bütöv kimi formalaşmasında anaforik və kataforik istinadlar mühüm
rol oynayır. Kataforik əlaqənin yaradılmasında bağlayıcılar, zərflər, deyksislər və s. kimi
müxtəlif formal əlaqə vasitələri iştirak edir. Kataforik əlaqənin formalaşmasında deyksislər
xüsusi pay sahibidir. Funksional (artikllər) nitq hissələri deyktik ifadələr şəklində mətn yaradıcılığında formal əlaqə vasitəsi kimi çıxış edə bilir. İngilis dilində şəxs bildirən deyksislərə I,
you, we, him, she və s. kimi şəxs əvəzliklərini misal göstərmək olar. Praqmatik cəhətdən birinci şəxs danışanı, adresantı, ikinci şəxs dinləyəni, adresatı, üçüncü şəxs isə haqqında danışılan şəxsi bildirir.
İngilis dilində yer bildirən deyksisləri here, there kimi yer zərfləri, this, that, these,
those kimi işarə əvəzliklərini misal göstərmək olar. İngilis dilində zaman bildirən deyksislərə
last week, next week, this week, the coming month, the past month, the approaching month,
now, then, seven years ago, feilin keçmiş, indiki, gələcək zamanını və s. misal göstərmək olar.
Praqmatik cəhətdən now, today və s. kimi zərflər, feilin indiki zamanı adresantla adresata
yaxın zamanı, last month, next month və s. kimi zərflər, feilin keçmiş və gələcək zamanı
adresantla adresata uzaq olan zamanı bildirir.
Deyktik ifadələrdən olan artikllər anaforik və kataforik əlaqələrin yaradılmasında yaxından iştirak edir. Artikllər vasitəsilə yaradılan kataforik və anaforik münasibətlərə əvəzliklər,
zərflər, bağlayıcılar və s. kimi formal əlaqə vasitələrinin köməyi ilə yaradılan kataforik və
anaforik münasibətlər kimi həm cümlədə, həm də mətndə rast gəlmək mümkündür. Cümlədə
və ya mətndə artikl vasitəsilə yaradılan kataforik istinadlar yalnız və yalnız qeyri-müəyyənlik
artiklinin hesabına baş tutur. Bildiyimiz kimi, əvvəlcə adı çəkilməyən, məlum olmayan əşyanın, şəxsin, bir sözlə hansısa anlayışın adı ilk dəfə çəkilərkən, hər hansı yeni məlumat çatdırılarkən “a/an” qeyri-müəyyənlik artiklindən istifadə olunur. Elə kataforik əlaqə yaradan zaman
“a/an” qeyri-müəyyənlik artikli öz qrammatik funksiyalarına uyğun olaraq cümlə və ya mətndə ya yeni məlumatı çatdırır, ya da az öncə adı çəkilməyən, məlum olmayan, qeyri-müəyyən
əşyaların adının ilk dəfə çəkildiyini göstərən əlamət kimi çıxış edir.
Mətn dilin mövcudluq formasıdır. Mətn möhkəm daxili quruluş əlaqələri olan müxtəlif
hadisələrin bütövüdür. Onun struktur-semantik əlamətləri koherentlik, koheziya, inteqrasiya
kimi vasitələr; tematik, konseptual və modal vahidlər hesabına gerçəkləşir. Bundan başqa,
mətnin bütövlüyü yalnız məna hadisəsi kimi yox, həmçinin də formal-struktur, kommunikativ-funksional planda özünü göstərir.
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А.Р.Микаилова
Текстообразующая функция языковых единиц
Резюме
В статье подчеркивается, что одним из ведущих направлений сoвременной лингвистики
является лингвистика текста. Автором указывается, что стремительное развитие новой отрасли
языкознание связано, с одной стороны, с текстом и описанием категориальных характеристики
и способов языковой организации текстов, с другой стороны, с изменением в лингвистических
ценностях. Статья посвящена языковым средствам достижения связности текста, а именно роли
в обеспечении связности текстового целого языковых единиц, их текстообразующим потенциям. В статье устанавливается, что текстообразующая функция языковых единиц опирается на
их способность модифицировать основное значение высказывания в процессе общения.
A.R.Mikayilova
Text-forming function of language units
Summary
The article emphasizes that one of the leading areas of modern linguistics is text linguistics. The
author indicates that the rapid development of a new branch of linguistics is associated, on the one
hand, with the text and description of categorical characteristics and methods of language organization
of texts, on the other hand, with a change in linguistic values. The article is devoted to the linguistic
means of achieving coherence of the text, namely, the role in ensuring the coherence of the textual
whole of linguistic units, their text-forming potentials. The article establishes that the text-forming
function of language units is based on their ability to modify the main meaning of a statement in the
process of communication.
Rəyçi: f.f.d., dos. A.M.Cəfərov
Redaksiyaya daxil olub: 27.11.2019
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BƏDİİ TƏRCÜMƏ ZAMANI
MİLLİ-MƏDƏNİ ÖZÜNƏMƏXSUSLUĞUN QORUNMASI
Açar sözlər: bədii tərcümə, məzmun, bədii ifadə vasitələri, üslub, məcaz
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Bədii tərcümə ədəbi həyatımızın ən mühüm hadisələrindən biridir. Tərcümə ədəbiyyatı
hər bir xalqın həyatına, onun mədəni inkişafına qüvvətli təsir göstərir. Bədii tərcümənin Azərbaycan ədəbiyyatının ümumi inkişafında özünəməxsus mühüm rol oynamısı danılmazdır.
Müasir tərcüməşünaslıqda bədii tərcümə zamanı milli-mədəni özünəməxsusluğun qorunması
ilə yanaşı kompleks şəkildə orijinal mətnin obrazlılığının qorunması problemi çox vacib məsələlərdəndir. Əsərin obrazlılığı dedikdə yazıçının əsərdə istifadə etdiyi bədii ifadə vasitələri,
məcazlar nəzərdə tutulur. Tərcümədə həmin ifadə vasitələrinin ekvivalentliyinə nail olmaq
tərcümənin uğurlu olmasında mühüm şərtdir. Bu ifadə vasitələrindən olan metaforadan söhbət
gedəndə təbii ki, digər məcazlarda diqqətdən kənarda qalmayacaq. Belə ki, istər metafora, istər metonimiya, istərsə də digər məcazlar, köçürmələr bir-biri ilə bağlıdır və onlar ümumilikdə əsərin bədii təsirinin, estetik tutumunun artırılmasına xidmət edirlər. Başlıca vəzifə həmin
faktorların tərcümə zamanı hansı səviyyədə verilməsini müəyyənləşdirməkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ədəbi əsərin dili, yazıçının bədii yaradıcılıq prosesində doğma
dilin zənginliklərindən istifadə etmək üsullarını tədqiq etmək kifayət qədər əhatəli və məsuliyyətli məsələdir. Burada milli dilin spesifikası, yazıçı və zaman, müəllifin fərdi yazı manerası və sair kimi problemlər bu və ya digər formada bir-biri ilə kəsişir. Bədii təsvir vasitələri
dedikdə, bu istər-istəməz onlardan hər bir sənətkarın özünəməxsus tərzdə istifadə etməsini ön
plana çəkirik. Lakin özlüyündə bu təsvir məfhumunun mahiyyətini, tiplərini və xarakterini
təsvir etməmək olmaz, əks təqdirdə məsələnin haradan, nədən başlandığını unutmuş olardıq.
Tərcüməçi bilməlidir ki, təhkiyəni aparan şəxsin səsinin eşidilməsi, müəlliflə obrazın
səsinin bir-birinə qovuşması, sözün təsviri imkanlarının genişliyi və çoxsahəliliyi nəsr dilinin
səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir. Çünki bədii ədəbiyyatda söz təsvir vasitəsidir və təsvir edilən
predmet sözlə ifadə olunur. Eyni zamanda, nəsrdə təsvirlə göstərmək, mənzərə yaratmaq sintezləşir, yazıçının və surətin dili fərdiləşəndə ikisəslilik, müstəqillik yaranır. Vasitəsiz nitq
predmeti, hadisə və əhvalatı canlı və dəqiq ifadə edir. Ayrı-ayrı personajın nitqi fərdiləşəndə,
fərdiləşmiş dil yarananda, surətlər silsiləsinin söhbət və mükalimələrini sənətkar söyləməsi
müəyyən edəndə, obraz yazıçının səsini və “danışıq tərzini” daşıyanda əsərin məzmun-forması dinamikləşir, təsiri bədii bütövlük oyadır. (3, s.125). Xalq həyatının zənginliyi, təsərrüfatın,
mədəniyyətin və adət-ənənənin inkişafı, ictimai-iqtisadi və siyasi əlaqələrin yönü, yeniliyin
rəngarəngliyi dilə təsir göstərir. Dildə yeni sözlər, yeni ifadə tərzi yaranır, bəzən köhnə sözlər
fəallaşır, yeni məna alır, bir sıra sözlər köhnəlir, işləkliyini itirir. Dilin zənginləşməsində yeni
söz, ifadə və tərkiblərin yaranmasında, dil laylarının hərəkətə gətirilməsində “hissiyyata, marağa və fərdi əxlaqın şərtlərinə və gündəlik həyata” (D.Pisarev) yaxın olan ədəbiyyat əhəmiyyətli rol oynayır. Belə həyatı yaradanlar bilirlər ki, “ümumxalq dil dənizinin dalğaları sahilsiz
və dibsiz olur” (İ.Turgenev). Onlar buradan, ümumxalq sərvətindən daha çox emosional-ekspressiv yüklü dil vahidlərini alır və belə sözlərdən düşüncə və hissiyat yeniliyi ilə istifadə
edirlər. Çünki “bədii söz yalnız bir və ya bir neçə insanın həyatının ən vacib, ən əsaslı dönüş29
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lərini, sevinc və iztirablarını deyil, bir cəmiyyətin, bir xalqın və bir əsərin xarakter cizgilərini
və ruhunu əks etdirməlidir. Ədəbi əsərdə sözlər arasındakı münasibət adi danışıqda olduğu
kimi deyildir. Burada söz hesabın dörd əməliyyatından cəbri ifadələrə keçən rəqəmlər kimi
yeni keyfiyyət və xassalər qazanır. Bədii dilin özünün loqarifması vardır və onu öyrənmək
bütün ömrü boyu yazıçının vəzifəsidir” (Mirzə İbrahimov).
İstər orijinalda və istərsə də tərcümədə dil vasitəçi materialdır. Fikir inkişafı və hərəkəti
dilin inkişafını, zənginləşməsini, onun təzə rəng və çalar almasını şərtləndirir. Obrazların fərdiləşməsində, mühitin təbii və real görünməsində, mənəviyyat və psixologiyanın açılmasında
şivə və dialektlər əhəmiyyətli rol oynayır. Buna görə də ehtiyac duyulanda, şərait tələb edəndə
obrazların dilinə dialekt və şivə sözləri axıdılır, nitq fərdiləşir, onun şirinlik və oynaqlığı artır
ki, bu da tərcümədə müəyyən çətinliklər yaradır. Obrazların fərdiləşməsində, mühitin təbii və
real görünməsində, mənəviyyat və psixologiyanın açılmasında şivə və dialektlər əhəmiyyətli
rol oynayır.
Canlı danışıq dili, eləcə də bədii dil daha çox qanunauyğun, öz kökü, öz daxili inkişafı
əsasında zənginləşir. İctimai-siyasi həyat, elmi-texniki tərəqqi, mədəniyyətin və məişətin təzə
inkişaf yönünə düşməsi, yeni söz, ifadə və tərkiblərin yaranma prosesini gücləndirir.
Tərcümə insanın ruhi aləmini, hissiyyat və anlayışlarını zənginləşdirən güclü amillərdəndir. İngilis dilindən Q.H.Bayramov, Z.Ağayev, Ə.Rza, S.Mustafayev, F.Ağazadə, Q.Paşayev, Z.Səfəroğlu kimi tərcüməçilər, bir sıra əsərləri orijinaldan dilimizə tərcümə etmişlər.
İngilis ədəbiyyatı Avropada ən gənc olmasına baxmayaraq, müasir dünyamızın ən aparıcı ədəbiyyatlarından biridir. İngilis ədibləri dünya ədəbiyyatının, xüsusilə qədim latın, yunan
və Roma söz xəzinələrinin məşhur mənbələrindən bəhrələnmişdirlər. Məsələn, Cefri Çoser öz
şah əsəri olan “Kəntərberi nağılları”nı XIV əsrin məşhur italyan yazıçısı Covanni Bokkaçionun “Dekameron” əsərinin birbaşa təsiri altında qələmə almışdır. Qeyd edək ki, əvvəlcə
Çoser həmin əsəri London dialektinə tərcümə etmişdir. Və ya, Qərb intibahının ən parlaq ədəbi siması olan U.Şekspir müəllifi olduğu otuz yeddi pyesinin heç birində ədəbiyyata yeni
mövzu gətirməmişdir – o, oxucu-tamaşaçıya yaxşı məlum olan mövzulara müraciət etmiş, yeni dialoqlar, monoloqlar qurmuş, əsərlərinə daha çox fəlsəfi-mənəvi dərinlik gətirməyə çalışmışdır. İngilis mədəniyyətinin tarixində İntibahın ikinci mərhələsi adlanan dövrə (XVI əsrin
ikinci yarısı) həm də “Yelizaveta dövrü” və ya “Yelizaveta dramı dövrü” də deyirlər. Con
Lili, Edmund Spenser, Robert Qrin, Kristofer Marlo və Uilyam Şekspir kimi dühalar məhz bu
dövrün yetirmələridir. (1, s.13)
Tərcümə haqqında fikir yürüdənlərin hamısı tərcüməçidən tərcümə etdiyi əsərin dilini
yaxşı bilməyi, öz ana dilini isə çox mükəmməl bilməyi tələb edirlər. Təbii ki, tərcüməçi öz
ana dilinin incəliklərini, ruhunu və varlığım duyduğu qədər başqa bir dili duya bilməz. Tərcümə prosesində mütərcim özünün əqli, psixoloji, elmi və mədəni qabiliyyətini ortaya qoyur.
Onun özünün şəxsiyyəti və mədəni səviyyəsi tərcümə işində əsas amillərdən biridir. Tərcümə
prosesində mütərcim yeri gəldikdə müxtəlif qərarlar qəbul edə bilər. Bu, illərdən bəri yığılan
təcrübənin nəticəsidir. Çünki orijinaldan bir addım belə uzaqlaşmamaq son nəticədə hərfi tərcüməyə gətirib çıxara bilər.
Bu baxımdan tərcüməçi həm nəzəri cəhətdən hazır olmalıdır, həm də lazım gəldikdə,
sərbəst qərar qəbul etməyi bacarmalıdır. Bu, tərcüməçinin yüksək peşəkarlığını əks etdirən bir
amildir. Belə ki, o, tərcüməni həm müəllifin fikrindən uzaqlaşmadan orijinala uyğun bir şəkildə, həm də tərcümə olunan dilin normalarını pozmadan yerinə yetirməlidir.
Qeyd etdiyimiz kimi, bədii tərcümə zamanı tərcüməçinin yaradıcılıq və bədii təxəyyül
imkanları daha genişdir. Bununla bağlı Oskar Uayldın “Sadiq dost” hekayəsindən belə bir
parçaya nəzər salaq:
“Oh! I really don’t know,” replied the Linnet; “and I am sure that I don’t care.”
“It is quite evident then that you have no sympathy in your nature,” said the Water-rat.
“I am afraid you don’t quite see the moral of the story,” remarked the Linnet.
30
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“The what?” screamed the Water-rat.
“The moral.”
“Do you mean to say that the story has a moral?”
“Certainly,” said the Linnet.
Yuxarıda verilmiş nümunəni Kamran Nəzirli bu cür tərcümə etmişdir:
- Mən nə bilim necə oldu? Mənimçün bunun heç əhəmiyyəti də yoxdu...
- Mən bilirdim ki, sən onu sevmirsən,- Su Siçanı mızıldadı.
- Siz axı, deyəsən heç hekayənin mənasını başa düşmədiniz?- Kətanquşu qeyd etdi.
- Necə, məna nədir ki?
- Yəni, mənəvi-əxlaqi dəyərini...
- Səncə, hekayənin mənəvi-əxlaqi dəyəri vardı, hə?
- Əlbəttə, vardı!
Göründüyü kimi tərcüməçi ingilis dilindəki “moral” sözünü əvvəlcə “məna”, daha sonra
isə “mənəvi-əxlaqi dəyər” kimi tərcümə edib.
İndi isə həmin parçanın başqa tərcümə variantına nəzər yetirək: (5, s.380)
- Eh, mən nə bilim. O, məni heç maraqlandırmır da.
- Sözlərindən belə çıxır ki, sən heç kimin halına acımırsan.
- Deyəsən, sən əhvalatın əxlaqi nəticəsini başa düşməmisən.
Su siçovulu çığırdı:
- Nəyi başa düşməmişəm?
- Əhvalatın əxlaqi nəticəsini.
- Demək istəyirsən ki, danışdığının əxlaqi nəticəsi də var?
Kətan quşu:
- Əlbəttə, – deyə cavab verdi.
Bu tərcümədə isə həmin söz dilimizə “əxlaqi nəticə” kimi tərcümə edilib. Bu tərcüməçinin öz üslubudur.
Bütün cümlələrin ölçüsünü, yəni uzunluğunu olduğu kimi saxlamağa ehtiyac yoxdur.
Tərcüməçi bəzən iki cümləni birləşdirə və ya bir cümləni iki cümlə ilə ifadə edə bilər. Bəzən
isə verilmiş bir fikri aydınlaşdırmaq məqsədilə kifayət qədər xırdalaya bilər. Məsələn:
“Well, really,” said the Water-rat, in a very angry manner, “I think you should have
told me that before you began. If you had done so, I certainly would not have listened to you;
in fact, I should have said ‘Pooh,’ like the critic. However, I can say it now”; so he shouted
out “Pooh” at the top of his voice, gave a whisk with his tail, and went back into his hole.
- Paho! Bunu elə əvvəldən deyə bilməzdin!?- deyə Su Siçanı qəzəbləndi.- Onda heç
mən sənə axıradək qulaq asmazdım. Elə mən də həmin tənqidçi kimi "cəfəngiyyatdır!" deyərdim də! Hələ gec deyil!
Beləliklə, Su Siçanı "Boş, mənasız bir şeydir!"deyib uzun quyruğunu tərpədə-tərpədə
yenidən gölməçəyə girdi.
Burada ingilis dilindəki “pooh” sözü cümlə şəklində tərcümə olunub.
Hər hansı bədii əsəri tərcümə edərkən original əsərin ruhunu, əsas fikrini, ideyasını duymaq, onu düzgün və orijinalına müvafiq bədii bir qüvvətlə ifadə etmək lazımdır. Ona görə də
tərcümə zamanı bəzən bu və ya başqa bir sözlə yerində olmaya bilər, bir söz artıq və ya əskik
ola bilər, amma fikir və ya ideyaya bundan zərər toxunmamalıdır. Bədii əsəri azərbaycan dilinə tərcümə edərkən bu dilin gözəlliklərindən bacarıqla istifadə etmək lazımdır ki, tərcümələr
həvəslə oxunsun, oxucular tərəfindən sevilsin, tərcüməyə oxşamasın. Başqa sözlə desək, tərcümələr Azərbaycan ədəbi dilində, bu dilin bədii vasitələrinə, gözəlliyinə əsasən edilməlidir.
Bu zaman orijinalın bədii gözəlliyini duyub bədii obrazları bacarıqla tərcümə vasitəsilə Azərbaycan ədəbiyyatının məfkurəvi və bədii imkanları artır, ayrı-ayrı yazıçıların yaradıcılıq metodu, üslubu və sənətkarlıq xüsusiyyətləri də xeyli dəyişir, inkişaf edir.
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Müstəqilliyimizin indiki dövründə mütərəqqi mədəni prоsеsə mаlik оlаn хаlqlаr аrаsındа ədəbi əlаqələrin gеnişləndirilməsi, bununlа əlаqədаr оlаrаq, bədii tərcümə işinin inkişаf sürətini аrtırmаq, qаrşılıqlı аnlаşmа və əməkdаşlığı gücləndirmək məqsədilə ədəbi prоsеsi gеnişləndirməyə böyük еhtiyаc duyulur. Dünyа uşаq ədəbiyyаtının dilimizə tərcüməsi həmişə
zəruri hаl kimi qiymətləndirilmiş və хüsusilə bu gün bunа böyük mənəvi еhtiyac duyulur.
Ədəbiyyat
1.
2.
3.
4.
5.
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В.А.Мурсалова
Сохранение национально-культурной самобытности
при литературном переводе
Резюме

В статье затрагивается проблема сохранения национально-культурной самобытности при
переводе литературной литературы на наш язык. При переводе любого артефакта необходимо
почувствовать дух, основную идею и идею оригинального произведения и выразить его в точной и оригинальной художественной способности. Поэтому иногда может быть невозможно перевести то или иное слово в перевод, слово может отсутствовать, но идеи не должны затрагиваться. При переводе литературного произведения на азербайджанский язык необходимо использовать красоту этого языка, чтобы переводы можно было читать с удовольствием. Другими
словами, переводы должны быть сделаны на азербайджанском литературном языке, исходя из
художественных средств и красоты этого языка. В то же время идеологический и художественный потенциал азербайджанской литературы усиливается, благодаря умелому переводу
литературных образов, изменению и развитию творческих методов, стилей и особенностей отдельных авторов.
V.A.Mursalova
Preservation of national cultural identity during literary translation
Summary
The article touches upon the problem of preserving national-cultural identity when translating
literary literature into our language. When translating any artifact, you need to feel the spirit, the basic
idea and the idea of the original work and express it in an accurate and original artistic ability.
Therefore, sometimes it may not be possible to translate a particular word into a translation, the word
may be absent, but ideas should not be affected. When translating a literary work into Azerbaijani, it is
necessary to use the beauty of this language so that translations can be read with pleasure. In other
words, translations should be made in the Azerbaijani literary language, based on the artistic means
and beauty of this language. At the same time, the ideological and artistic potential of Azerbaijani
literature is strengthened thanks to the skillful translation of literary images, the change and
development of creative methods, styles and characteristics of individual authors.
Rəyçi: dos. F.F.Kərimova
Redaksiyaya daxil olub: 15.11.2019
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SÖZLƏRİN QRAMMATİKLƏŞMƏSİNİN ŞƏRTLƏRİ
Açar sözlər: qrammatikləşmə, söz, məna, forma, şərt, məzmun
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Dilə yiyələnmə insan ontogenezinin tərkib hissəsi olduğu üçün o, tədqiqi psixodilçiliyin
əsas istiqamətlərindən biri hesab edilir. Uşağın dilə yiyələnmə prosesi məktəbəqədər yaş
dövrünü əhatə edir. F.Y.Veysəlli bu yaş dövrünü 5-6 yaş kimi müəyyən edir (9, s.72).
F.Veysəlliyə istinadən bu qənaətə gəlmək olar ki, müəyyən edilən bu yaş dövrlərində uşağın
dil öyrənməsinin neyrokoqnitiv əsaslarını neyrolinqvistik metodların köməyilə müəyyən
etmək mümkündür (9, s.72).
Məlumdur ki, ünsiyyət qabiliyyəti bütün canlılarda müşahidə olunur. Ünsiyyət xüsusilə
insana xas olan bir əlamətdir. Ünsiyyət və sosial mühitdə davranış insan cəmiyyətinin ehtiyacı
hesab edilir. Ünsiyyət və sosial davranış şərtlərilə insan ətraf aləmə informasiya ötürür və ya
ətraf aləmdən informasiyanı qəbul edərək mühitə alışır və bunun da nəticəsi olaraq böyüyüb
inkişaf edir. Hətta heyvanlarda məsələn, itlərdə, kənardan qorxu və ya təhlükə yarandıqda
onlar müxtəlif siqnallar vasitəsilə (mırıldama, diş xırçıltısı, quyruğunu bulamaq və s.) öz
durumunu ifadə edirlər. Bütün bu işarəyə söykənən ünsiyyətlə müqayisədə insanın dil
fəaliyyəti bəşər tarixinin nisbətən gənc mərhələsini əhatə edir. Mütəxəssislərin fikrincə, insan
beyninin elə bir xüsusi fərqli “dil sahəsi” yoxdur. İnsanabənzər meymunlarda və digər məməli
heyvanlarda artıq tarixən formalaşmış fərdi bacarıqların insanda yeni keyfiyyət kimi təzahür
etməsi deməkdir (9, s.73).
Kar uşaqların dil öyrənmək faktı onu göstərir ki, səsi eşitmək və ifa etmək qabiliyyəti
dil öyrənmək üçün zəruri olan ilkin şərt deyildir. Eyni zamanda, insan dilinin səslərini yamsılamaq qabiliyyəti dil öyrənmək üçün yetərli əsas deyildir. “Danışan quşlar” səsləri yamsılayır,
lakin bu səsləri onlar, nə kiçik hissələrə ayıra bilir, nə də onları yamsılayarkən həmin səsləri
başa düşür, nə də öz fikirlərini ötürmək, çatdırmaq üçün yeni nitq ifa edə bilirlər (2, s.395).
Antropoloqlar düşünürlər ki, insan növləri ən azı bir milyon ildir ki, mövcud olmuşdur
və ya 5 yaxud da 6 milyon illərdir mövcud olmaqdadır. Amma ən ilkin şifrəsi açılmış yazıların tarixi ən azı 6 min il əvvələ təsadüf edir. Misal üçün, Şumerlərin yazıları eramızdan 4000
əvvələ təsadüf edir. Doğrudur, bu yazılar dilin inkişafının tarixi boyunca ən erkən vaxtlara uyğun gəlir, amma dilin mənşəyinin açılması üçün onlar heç bir şərh vermirlər.
Bu səbəblərdən də alimlər 19-cu əsrin sonlarına kimi ancaq dilin mənşəyi ilə bağlı “ağır
elmi”, ələ salınmış, kənarlaşdırılmış və hətta qadağan edilmiş müzakirələr aparmışlar.
Dilin analitik xarakteri odur ki, dil insanlar tərəfindən məqsədyönlü şəkildə yaradılan
vasitədir. Kondillak bunu təşkil olunmuş, yaxud süni dil adlandırır. Təbii dil təcrübə üçün təyin oluna bilməz. Təbii dil öz bütövlüyünü saxlamalıdır. Kondillak təbii dil dedikdə heyvanların, həmçinin də insanların çıxardığı ekspressiv səsləri (xoruldama, ağlama, qışqırma, ağrı,
qorxu, sevinc və s. səbəblərdən çıxan səsləri) nəzərdə tuturdu.
Quşlar, arılar, hörümçəklər, balıqlar və bir çox digər canlılar bəzi yollarla ünsiyyət qura
bilirlər, amma ötürülən məlumat kəskin şəkildə məhdudlaşdırılır, o, stimul yönümlü olur və
kiçik ismarıclarla sərhədlənir (3, s.5).
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Dildə mövcud olan sistem dolaşıq mental qrammatika ilə təqdim olunur. Bu qrammatika stimul yönümlü deyil və sonsuz məlumatlar yarada bilir və bu da insan üçün unikal hesab
edilir (4, s. 3).
Dildə ünsiyyət üçün insanlar mənanı ifadə etmək üçün danışıq səslərindən istifadə edir,
lakin belə səslər karların işarə dillərində müşahidə olunduğu kimi dilin zəruri aspekti deyil. Ona
görə də danışıq səslərinin istifadəsi bizim dil adlandırdığımız alətin əsas hissələri deyildir.
Quşların civiltisi, delfinlərin ciyildəməsi və arıların rəqsi, insan dillərinin oxşar sistemlərini
potensial olaraq nümayiş etdirir (6, s. 35). Əgər heyvanın ünsiyyət sistemləri insan dilinə oxşar
deyilsə, bu, danışıq çatışmazlığına lazım olmayacaq. Əksinə olaraq heyvanlar insan danışığını
şifahi olaraq yamsılayanda, bu onların dil daşıyıcıları olması anlamına gəlir, yaxud belə deyə
bilərik ki, onlar insan dilinə sahib deyillər. Dil səsləri (yaxud jestləri) məna ilə əlaqələndirilən
sistemdir. “Danışan” quşlar məsələn, tutuquşları asanlıqla eşitdikləri insan dilinin söz və
ifadələrini təkrar edə bilirlər. Amma tutuquşu deyəndə ki, “Əhməd peçenye istəyir”, deməli, o,
həqiqətən sendiviç, yaxud su istəyir, yaxud da heç nə istəmir. Quş “Salam”, yaxud “Xudahafiz”
deməyi öyrənirsə, bu və ya digər kəlməni insanların gəlməsindən, yaxud getmələrindən asılı
olmayaraq işlədirlər. Quşların nitqləri heç bir məna daşımır. Onlar bizim kimi səs çıxardırlarsa,
belə demək olar ki, onlar nə öz dillərində, nə də ingilis dilində danışırlar (8, s. 12).
Danışan quşlar öz yamsılamalarının səslərini diskret birləşmələrə görə təhlil etmirlər.
Əhməd və Şirinnaz demək tutuquşu üçün qabiliyyət deyil. Bu cür sözlər danışan quşlar üçün
“salam” və “xudahafiz” sözləri kimi fərqli sözlərdir. Bütün insan dillərinin bir xüsusiyyəti danışığın, yaxud jest birləşmələrinin “diskeretliyidir”. Tutuquşuna nəyi öyrədirlərsə, nəyi eşidirsə onu söyləyir, başqa heç bir şey demir (9, s. 12). Məsələn, əgər tutuquşuna “Əhməd peçenye istəyir” deyil, “Əhməd kökə istəyir” öyrədirlərsə o, bunları fərqinə varmayaraq hər hansı bir məqamda işlədə bilər. Beləliklə, insan dilindəki kimi oxşar sözlərin çıxardılması qabiliyyəti insan dilini öyrənmək və öyrətmək qabiliyyəti ilə bərabər deyil və eyniləşdirilə bilməz
(10, s. 44).
Bəzi alimlərin qənaətinə görə, insanın düşüncə sistemi ilə heyvanların simvol sistemləri
arasındakı fərq çox ciddidir. Heyvan dili anlayışı heyvanların ünsiyyətində müşahidə olunur.
Heyvan ünsiyyətində “funksional referens” növü müşahidə olunur. Burada “müstəqil fikir-düşüncəsi” birbaşa real dünyaya əlaqə yaradır. Biz “leopard” terminini istifadə edərkən xüsusi
bir leoparda istinad etmirik, bizim gözümüzün önündə ümumilikdə leopard canlanır /Leopardlar Afrikada yaşayır// cümləsini işlədərkən bu o anlama gəlmir ki, əgər bizim yerli zooparklarda yaşayan leopard varsa, bizim yuxarıda işlətdiyimiz cümlə etibarsız sayılır. Lakin heyvan
leopard səsi çıxardırsa, biz onu görməsək də həmin heyvanın leopard olduğunu anlayırıq. Ona
görə də N.Xomski öz konsepsiyasında insan səslərinə diqqəti cəlb edir. O iddia edir ki, insan
səsləri cümlənin qurulması üçün əhəmiyyət kəsb edən amildir (10, s. 15). Bu faktlar
N.Xomskini hadisələrin aşağıdakı uzlaşmasına gətirir:
Zaman 1: Heyvanların birləşməyən düşüncələri, fikirləri var.
Zaman 2: Səciyyəvi olaraq insan fikirləri, düşüncələri birləşərək mövcuddur.
Zaman 3: Beyin məlimatı yeniləyir, birləşdirir.
Zaman 4: İnsan beynində birləşmə, əlaqə müşahidə olunur və insan düşüncələri
səciyyəvi olaraq birləşməyə başlayır.
Zaman 5: İnsanlarda bütöv düşüncə, planlaşdırma və s. kimi qabiliyyətləri inkişaf
etdirmək mümkündür.
Zaman 6: İnsanlar danışmağa başlayırlar.
Bu zaman bölgüsü ilə N.Xomski dilin necə inkişaf etməsi problemini həll etmiş kimi görünür. Ümumilikdə, N.Xomski nəzəriyyəsində belə iddia olunur ki, dil orqanizmin xaricində
hiss olunmasından əvvəl onun daxilində təzahür edir. Bu halda belə bir iddia ortaya çıxır: heyvanlar danışa bilməsə belə onlar gələcək üçün düşünə və plan qura bilərlər. Amma bu o anlama
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gəlmir ki, onlar insanlar kimi düşünür və planlaşdırırlar. Heyvanların düşünmə və planlaşdırma
qabiliyyəti onların ilk mövcud olan insan – növü anlamında başa düşülür (10, s. 183).
Dil öyrənmə prosesində uşaqlar valideynlərinin dil istifadəsini təqlid etməyə çalışırlar.
İlk əvvəl onlar danışıqlarında sadəcə samit və sait səsləri səsləndirməyə çalışırlar. Böyüdükcə
isə uşaqlar danışıqlarında müxtəlif sözləri səsləndirməyə həvəs göstərirlər. Onlar söz düzəltmək üçün o səsləri qarışdırıb uyğunlaşdırmağa başlayır və onları sanki cümlə formasında işlədirlər. Doğrudur, uşaqlar sözləri ardıcıl düzüb onları cümlə kimi səsləndirsələr də, onların
cümlələri tam anlamda cümlə şəklində olmur. Onların cümlələrində qrammatika tam və yetkin şəkildə mövcud deyil. Təbii ki, bu vəziyyəti çox insan müşahidə edib. Yetkin bir qrammatikaya (tam inkişaf etmiş zehni qrammatikaya) nail ola bilməmişdən əvvəl, bütün uşaqların
keçməli olduğu bir uşaq dilini inkişaf etdirmək mərhələsi olur (1, s. 90). Azərbaycan dilində
belə nümunə verə bilərik: Uşaq deyir: “Ana, mən amma ver (Ana, mənə bir alma ver)”, yaxud
“Dədə, məni hop apar (Dədə, məni gəzməyə apar)”, yaxud “Ver, mən, əppək” (Mənə çörək
ver)” və s.
İndi isə ingiliscə uşaq dilində bir neçə nümunə səsləndirək: “Mom give cookie” (‘Mom,
give me a cookie’) (Ana, mənə kökə ver), yaxud “Doggie not bite” (‘The dog doesn’t bite’)
(Bu it dişləmir) və s. C. Aytçison yazır ki, uşaqların bu mərhələdə istifadə etdikləri sözlərə
məzmunlu (mənalı) (ingilis dilində content words) sözlər deyilir (1, s.11). Belə olduğu halda
uşaqların ilk danışdıqları zaman işlətdikləri məzmunlu (mənalı) sözlərin mənasının izahı
vermək yerinə düşər.
Məzmun sözləri semantik tərkibə malik olan leksik morfemlər hesab olunur. Bu o
anlamı ifadə edir ki, onların özünəməxsus bir mənası var. Onlar ümumiyyətlə açıq sinif
sözləridir, çünki yeni məzmun sözləri asanlıqla dilə daxil edilə bilər. Məsələn, isimlər, feillər,
sifətlər və s. məzmunlu sözlər kimi qəbul edilir, çünki onlar semantik mənaları ehtiva etməyi
bacarırlar. Bununla yanaşı, sözdüzəldən şəkilçilər və inkarlıq mənası ifadə edən sözlər də
məzmunlu sözlər kimi qəbul edilir. Sözdüzəldən şəkilçilər və inkarlıq mənası ifadə edən
sözlər də əsas sözlə birlikdə söz mənasını ifadə edə bilirlər.
Funksional sözlər (yaxud onları qrammatik sözlər də adlandırırlar) leksik morfemlərdir.
Bu cür sözlər cümlədə qrammatik əlaqəni bildirir nəinki semantik mənanı. Onlar sadəcə
olaraq cümlədə qrammatik quruluşu yaratmağa xidmət edirlər. İngilis dilində bu cür sözlərə
misal olaraq artikilləri, bağlayıcıları, sözönlərini, köməkçi feilləri, nidaları, ədatları, sözdüzəldici şəkilçiləri və s. göstərmək olar (8, s.15).
Qeyd edək ki, çox halda məzmun sözləri ilə qrammatik sözləri asanlıqla fərqləndirmək
mümkündür. Məsələn, obyektə, mücərrəd fikrə, hərəkətə, tərzə və s. aid olan sözlər məzmun
sözləri kimi qəbul edilir. P.J.Hoper və E. Traugot yazırlar ki, cümlədə işlədilən və heç bir
mənaya aid olmayan və yalnız cümlə qurmaq məqsədilə işlədilən sözlər funksional sözlər
kimi qəbul edilir (5, s. 19). Lakin bəzi sözlər var ki, onlar hər iki məfhuma aid ola bilər.
Məsələn: /will/ sözü məzmun sözü kimi ‘bir işi etməyə həvəsi olmaq’ mənasını ifadə etdiyi
halda, köməkçi feil kimi funksional söz hesab edilir və gələcəyə aid olan mənanı ehtiva edir.
Bu zaman deyə bilərik ki, ingilis dilində işlədilən /will/ sözü qrammatikləşmə prosesindədir.
Bundan əlavə, B. Heine və T.Kutevanın fikirlərinə görə, qrammatikləşmə dil dəyişikliyi
prosesi hesab edilir. Bu zaman məzmun sözü (yaxud sözləri) funksional sözə çevirilə bilir.
Qrammatikləşmə zamanı çox məzmun sözü cümlədə həddindən çox işlədilməsindən asılı
olaraq öz əsas mənasını itirir və funksional sözə çevirilir (4, s. 20).
Beləliklə bu qənaətə gəlmək olar ki, qrammatikləşmə aşağıdakı proseslərlə xarakterizə
oluna bilər:
1. Semantik azlıq zamanı. Bu zaman söz öz semantik mənasını itirir. Məzmun sözü
cümlədə olduqca çox istifadə olunduğundan öz əsil mənasını itirir və artıq məzmun sözü kimi
deyil, funksional söz kimi işlədilməyə başlayır. Sözün funksionallığı artdıqca onun semantik
mənası tədricən zəifləyir (yəni itir). Məsələn awfully (dəhşətli dərəcədə), terribly (dəhşətli),
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horribly (dəhşətli dərəcədə) kimi sözlər artıq öz semantik mənalarını itiriblər. Çünki bu kimi
qüvvətləndirici sözlər çox cümlələrdə artıq olduqca dəhşət, yaxud qorxu mənası ifadə
etmirlər. Məsələn: This fur is awfully beautiful. (Bu xəz dəhşət gözəldi). Awfully beautiful =
son dərəcə gözəl (müsbət məna).
2. Morfoloji azalma zamanı. Bu zaman söz məzmun ifadə edən kateqoriyasını
qrammatik quruluşla dəyişir. Bu proses semantik azlığın nəticəsində baş verir. Məsələn: “that
book” (o kitab) cümləsində işarə əvəzliyi /that/ təyin budaq cümləsində işləndiyi halda
kəmiyyət kateqoriyasını itirir: /the book that I know/ (mənim bildiyim kitab), yaxud /the
things that I know/ (mənim bildiklərim) və s.
3. Fonetik azalma zamanı. Bu zaman söz sərbəst morfem kimi fonoloji xüsusiyyətlərini
itirir və asılı morfemə çevrilir. Məsələn: I’m going to > I’m gonna > I’mma. B.Heine və T.
Kuteva fonetik azalmanın dörd növünü təklif edirlər: 1) fonetik seqmentlərin itməsi; 2)
superseqmentlərin (vurğu, ton və intonasiya) itməsi; 3) fonetik müstəqilliyin itməsi; 4) fonetik
asanlaşmanın itməsi (3, s.26).
4. Öhdəçilik zamanı. Bu zaman məzmun sözü xüsusi kontekstdə xüsusi yolla işlədilir
və daha qrammatik olur.
Qrammatikləşmə prosesi zamanı məzmun sözü funksional sözə transformasiya olunur.
T. Givon qrammatikləşmə kontinumunu belə ifadə edir (2, s. 394):
content word (məzmun söz) ⇒ function word (funksional söz) ⇒ clitic (klitik)
(contraction of full word) (başqa bir sözlə birləşən söz) ⇒ inflectional affix (sözdüzəldən
şəkilçi)
Bu prosesi categorial degrading dövrü də adlandıranlar var. Məsələn, T.Givon, P.Hoper
və başqaları. İngilis dilində will sözünün mənalarını qrammatikləşmə prosesi ilə təqdim edək.
Qədim ingilis dili
willan (feil)

Müasir ingilis dili
To want, to desire

Qrammatikləşmiş formada will (köməkçi
feil)

Qısaldılmış (klitik)
formada ’ll

Bəzi hallarda belə güman edilir ki, bəzi funksional sözlər də məzmun sözlərinə transformasiya edilə bilər. Məsələn, up sözönü qrammatikləşə bilmir və o, feil kimi işlədilir. Məsələn:
Our boss upped the salaries of the workers by 20%. (Sahibkarımız əmək haqqımızı 20 faiz
qaldırdı).
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С.Б.Мустафаева
Условия грамматизации слов
Резюме
В статье рассматриваются условия грамматизации слов. В нем говорится, что грамматизация подразумевает тип семантического изменения, посредством которого лексический элемент или конструкция превращается в элемент, выполняющий грамматическую функцию, или
грамматический элемент развивает новую грамматическую функцию. В статье затрагиваются
также характерные особенности процесса грамматизации. Они следующие: 1) Семантическая
редукция; 2) Морфологическая редукция; 3) Фонетическая редукция; 4) Ответственность.
S.B.Mustafayeva
The conditions of the grammatization of words
Summary
The article deals with the conditions of the grammaticalization of words. It states that
grammaticalization is meant to be a type of semantic change by which a lexical item or construction
changes into one that serves a grammatical function, or a grammatical item develops a new grammatical
function. The article touches upon the characterized features of the process of grammaticalization as
well. They are known to be the following: 1) semantic bleaching (desemanticization); 2) morphological
reduction (decategorization); 3) phonetic erosion; 4) obligatorification.
Rəyçi: f.f.d., prof. A.R.Hüseynov
Redaksiyaya daxil olub: 25.11.2019
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A.A.RAMAZANZADƏ
Bakı Slavyan Universiteti
(Bakı şəh., S.Rüstəm küç., 25)

“KONSEPT” TERMİNİNİN İNKİŞAF TARİXİ
Açar sözlər: konsept, termin, koqnitiv analiz, anlayış, istiqamət
Ключевые слова: концепт, термин, когнитивный анализ, понятие, направление
Key words: concept, term, cognitive analysis, notion, direction

Müasir tədqiqatlarda konsept linqvokoqnitiv və koqnitiv elmlər baxımından diqqət obyekti olaraq mühüm yer tutur. Üstəlik, bu mühim yer bilavasitə idraki problem situasiyalarında konseptin yerinə yetirdiyi rolu ilə əlaqələndirilir. Konseptlər, xüsusən, xaricdən şüurun
içinə ötürülən məlumat axınının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasının amili kimi çıxış edə bilər.
Əks təqdirdə, xarici aləmdə mövcud olan hər şey müvafiq ad tələb edə bilərdi, bu isə mental
leksikon üçün tam bir ümidsizliyə gətirib çıxarardı.
Konseptlərin köməyi ilə keçmişin təcrübəsi bu günə ötürülə bilər. Həyatda baş verən hər
bir hadisənin dəqiqliklə təkrarlanmamasına baxmayaraq, konseptlərdən ibarət olan biliklər
yalnız ümumi əlamətlər əsasında istifadə edilə bilər. Yuxarıda göstərilənlərin hamısı elmi ictimaiyyətdə konseptin elmi populyarlığının və marağının yüksək səviyyədə olduğunu izah
edir. Konseptlərin aktiv öyrənilməsi praktikasında ayrı-ayrı istiqamətlər müəyyən edilmişdir:
konseptologiya və linqvononseptologiya (linqvistik konseptologiya).
Konsept fəlsəfə, psixologiya, riyazi məntiq və kulturologiya elmində də ən vacib termin
kimi zəngin inkişaf tarixinə malikdir. XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində çoxlu sayda
monoqrafiya, elmi məqalə və nəşrlərə səbəb olan konseptin tərifinə zəruri tələbat yaranmışdır.
Qeyd edək ki, terminin qeyri-müəyyənliyi və müxtəlif təfsirlərin meydana gəlməsi onun formalaşması və inkişafı zamanı qanunauyğunluq təşkil edir, bu isə həmin termini anlamaqda bir
çox yanaşmalara əsas verir.
Hal-hazırda elmi hadisənin (fenomenin) təfsirinin azlığına və səthi öyrənilməsinə yol
verməmək üçün konsepti müxtəlif elm sahələri nöqteyi - nəzərindən nəzərdən keçirmək meyli
formalaşır.
Konseptin öyrənilməsi yalnız bu terminin təfsirini və onun tərifinə yanaşmaları deyil,
həm də dilçilik nöqteyi - nəzərindən işləmə, reprezentasiya və obyektivləşmə imkanlarını da
əhatə edir. İlk növbədə konseptin fənlərarası yaranan anlayış olduğuna və bir sıra elmlərdə,
bəzən ayrı-ayrı sahələrin müxtəlif istiqamətlərində istifadə olunmasına diqqət yetirilməlidir.
Üstəlik, fərqli yanaşmaları ayırmaq çətin görünür, çünki onlar bir-birinə bağlıdır və fenomeni
birtərəfli araşdırmağı nəzərdə tutmur. Konsept terminin hazırda müxtəlif humanitar elmlərdə
ən geniş yayılmış və “dəbdə” olduğunu vurğulamaq lazımdır. Hər bir elmin və ayrı-ayrı alimlərin onu öz tərzləri ilə şərh etmək və dəyişdirmək meyllərini izah edən məhz bu faktdır.
Terminin birmənalı şəkildə şərh edilməməsi ilə yanaşı, onun nəzəriyyəsi ilə əlaqəli bir
çox mübahisəli məsələlər də mövcuddur, o cümlədən, konseptin statusu, quruluşu, tipologiyası, reprezentasiya xüsusiyyətləri, konsept ilə anlayış arasındakı əlaqə, konsept ilə dünyanın
mənzərəsi arasındakı əlaqə.
XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərində elmi və bədii ədəbiyyatda konsept termini geniş
yayılmağa başladı. Y.Y.Proxorov tərəfindən düzgün qeyd edildiyi kimi, “konsept” sözünün istifadə tezliyi yalnız onun müxtəlif şərhlərinin sayı ilə rəqabət apara bilər” (6,13). Konsept termininin inkişaf tarixini öyrənmək üçün, onun yaranma mənbələrinə nəzər yetirmək lazımdır.
Konsept zəngin inkişaf tarixinə malikdir. Konseptin araşdırılmasının vacibliyi XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində çoxlu sayda monoqrafiyaların, elmi məqalələrin meydana çıx38
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masına səbəb oldu. Orta əsrlərdə konsept sözü əsas rüşeym anlamında işlənmiş, sonradan isə
anlayış anlamında işlənmişdir. Müasir mənada “ anlayış, konsept ” klassik latındilli ədəbiyyata yaddır. Orta əsrlərdə hələ ilkin mənanın mövcud olduğu bir dövrdə metoforik köçürmə “rüşeym – anlayış ” artıq hiss olunurdu. Hətta orta əsrlərdə fəlsəfi mətnlərdə, məsələn,
Termullinin (160 – 220 ), Sv.Avqustinin (354 – 430 ), Boesiyanın (480 – 524) fəlsəfi əsərlərində konsept “anlayış” mənasında deyil, daha çox “rüşeym” mənasında istifadə edilirdi. Sonrakı dövrlərdə fəlsəfi əsərlərdə çox tez-tez rast gəlinən konsept termini texniki elm sahələrinə
də nüfuz etmiş, “nitqlə predmeti birləşdirən” anlamında işlənmişdir. Daha sonralar ona şəkilçilər artırılaraq conceptaculum “qorunan, saxlanan” anlamını yaratmışlar. Latın dilli ədəbiyyatdan sonra roman dilli mənbələrdə bu terminin semantikası genişlənməyə başlamışdır. Beləliklə, italyanlardakı concetto və ispanlardakı concepto termini uzun müddət bədii mətnlərdə
istifadə edilmişdir. İlk dövrlərdən başlayaraq, hansı ki, italyan və latın dili paralel olaraq istifadə edilirdi, italyandilli mətnlərdə concetto termini geniş şəkildə istifadə olunurdu və erkən
dövrlərdə bu termin “rüşeym” mənasında işlənirdi.
Hal – hazırda “concepire” feili mövcuddur, hansı ki, həqiqi mənada “ başlamaq”, məcazi mənada “düşünmək, fikirləşmək” mənasını bildirir.
Konsept termini sonralar növbəti aparıcı mənalara malik olmağa başladı:
1. Anlayış, təsəvvür, fikir;
2. Dünyagörüş, konsepsiya, başa düşmə;
3. İdeya , plan, proyekt;
4. Reputasiya;
5. Ekstravaqant bədii obraz, metafora;
XIX və XX əsrlərin sərhəddində, məsələn, B.Kroçenin fəlsəfi əsərlərində, konsept “çox
fərqli fərdi ideyaların bütöv bir hissəsi ” kimi başa düşülür.
İspan dilində isə, “concepto” - anlayış, təsəvvür, ideya məzmunu aparıcı rola malikdir.
İtalyan və ispan dillərindən fərqli olaraq XIX əsrin sonlarına qədər konsept termini
nadir hallarda istifadə edilirdi. Bədii ədəbiyyatda biz ona rast gəlmirik. E. Dyurkqeymin və
A. Puankerin fəlsəfi əsərlərində qismən də olsa bu terminlə rastlaşırıq.
Bunda başqa Dekartın “Düşüncələr” (latın dilində) kitabında conceptus termininə rast
gəlinir, ancaq fransız dilində yazılmış yazılarında konsept termini bir dəfə də olsa işlənmir,
onun əvəzinə connoissance “bilik”, idees “ideya”, pensees “düşüncə”, idees ou notions
“ideyalar və ya anlayışlar” kimi sözlərdən istifadə edilir.
XX əsrin əvvəllərində Lalandın lüğətində “konsept” termininə “nation” terminindən
daha az yer verilir.
Ancaq XX əsrin II yarısından başlayaraq konsept termini geniş istifadə olunur.
Alman dilində konsept (müxtəlif zamanlarda – müxtəlif orfoqrafik variantlarda
Konzept, Koncept,Conzept və s.) “layihə, eskiz” mənalarında işlənirdi.
XX əsrə qədər alman dilində işlənən “konzept” lekseminin “konsept, anlayış” mənalarına standart lüğətlərdə rast gəlinmirdi. Yalnız 1960 – cı illərdən başlayaraq bu termin linqvistik ədəbiyyatda geniş istifadə olunmağa başlayır.
İngilisdilli lüğətlərdə konsept termininin “anlayış, ümumi təsəvvür , konsepsiya” mənaları qeyd edilir. Həmçinin ingilis dilində konsept termininin törəmə mənaları da var:
conceptive “ağıllı”; “fərasətli”; “dərketmə qabiliyyətli” və s.
XIX əsrin II yarısına qədər klassik bədii və fəlsəfi ədəbiyyatda konsept termininə demək
olar ki, rast gəlinmirdi. Hal-hazırda bu termin bədii və elmi ədəbiyyatda geniş istifadə olunur.
Müasir ingilisdilli elmi ədəbiyyatda konsept termininə xüsusi ilə koqnitivistlərin, süni
intellektlə məşğul olan alimlərin, psixoloqların elmi işlərində yer verilir.
Praqmatizmin banisi olan U.Ceymsin gəldiyi nəticəyə görə, konsept – konsepsiyanı
yaradan materialdır.
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Bir müddət sonra E.Sepir də konseptin təsnifatını verir. E.Sepirə görə “konsept – konkret formada həyatın bütün epizodlarını özündə kondensasiya edən bir düşüncə kapsuludur. ”
Klassik rus fəlsəfəsində bu termin işlənməmişdir. Rusdilli elmi və bədii ədəbiyyatda
tez- tez konseptual sifəti işlənirdi, nadir hallarda isə konsept sözünə rast gəlinirdi.
1920-ci illərdən başlayaraq nadir hallarda, 1970-ci illərdən sonra isə bu termin “anlayış”
termininin sinonimi kimi mütəmadi olaraq istifadə edilməyə başlanıldı.
Linqvistikada isə bu termin xarici tədqiqatçıların elmi işlərinin tərcüməsində özünü
göstərir. XX əsrin 70- ci illərində elmi ədəbiyyatda termin kimi hələ də yer tutmamışdır və
müxtəlif formalarda tərcümə olunurdu: conceptual representation- “semantik təsəvvürlər”,
conceptually based - “semantik istiqamət”, conceptual dependencies - “semantik əlaqələr”,
concepts – “məna elementləri” və s. Artıq 80-ci illərdən başlayaraq xarici müəlliflərin tədqiqatlarının tərcüməsi nəticəsində “konsept”, “konseptualizasiya”, ”konseptual mahiyyət” anlayışları rus dilində kök salmağa başladı.
Konsept termininin geniş formada tədqiq olunmasına baxmayaraq, onun hələ dəqiq elmi
izahı yoxdur. Bu terminin izahı zamanı bir neçə yanaşmalar meydana gəlir: psixoloji, məntiqi,
fəlsəfi və kulturoloji.
Müasir dövrdə konseptə zehni mahiyyət kimi yanaşırlar. Bir qayda olaraq, konsepti
aşağıdakı kimi təsnif etmək olar:
 Linqvokoqnitiv hadisə (E.S.Kubryakova)
 Psixolinqvistik hadisə (A.A.Zaveskaya)
 Mədəniyyətin baza vahidi (Yu.S.Stepanov)
 Linqvomədəniyyət hadisəsi (S.Q.Vorkaçev, V.İ.Karasik, Q.Q.Slışkin)
Konseptin mahiyyətinə nəzər yetirdikdə onun nəyin vahidi olduğunu qeyd etməliyik. Bu
zaman çoxsaylı şərhlər meydana çıxır:
 Mentallığın vahididir (V.V.Kolesov, S.Q.Vorkaçev,V.İ.Karasik);
 Mental strukturun, şüurun vahididir (E.S.Kubryakova,A.P.Babuşkin,İ. S.Sternin,
Z.D.Popova, Q.Q.Slışkin);
 Düşüncə dilinin vahididir (S.A.Askoldov, İ.A.Sternin).(7, 20)
Beləliklə deyə bilərik ki, konsept müəyyən real hadisələrin adlar, münasibətlər, dəyərlər
və s. toplusudur. Bundan əlavə, konsept bir növ əvəzetmə kimi görünür: “bu reallıqda insan
varlığı prosesində işlənmiş müəyyən bir gerçəkliyin müəyyən əvəz edilməsi baş verir; bu
əvəzetmə birbaşa deyil, müxtəlif verbal və qeyri-verbal elementlər dəsti ilə həyata keçirilir”.
(6, 63)
Bununla əlaqədar olaraq qeyd etmək lazımdır ki, konsept “düşüncə prosesində eyni tipli
qeyri-müəyyən sayda əşyaları əvəz edən fikri (xəyali) törəmədir. Konsept əşya və ya real
hadisələrin bəzi tərəflərini əvəz edə bilər. O, hətta müxtəlif növ çox dəqiq, lakin sırf fikirdə
tutulan funksiyaları (riyazi əməliyyatlar da daxil olmaqla) əvəz edə bilər”. (1, 268 - 270)
Kanada-Amerika alimi Stiven Pinker fikri əməliyyatlar və anlayışlar arasındakı əlaqə
haqqında yazır: “Hər bir insanın beynində sözlərin leksikonu və onların təyin etdikləri konseptlər (mental lüğət), habelə konseptlər arasındakı əlaqələrin verilməsi üçün sözlərin birləşdirildiyi bir sıra qaydalar (mental qrammatika) mövcuddur”. (10, 85)
“Dil və konseptual məkan” adlı monoqrafiyasında O.D.Vişnyakova konseptləri “insanın
düşündüyü, qavrayışını reallaşdırdığı və dünya ilə əlaqə qurduğu vahidlər” kimi qəbul edir.
(3, 33)
“Konseptual atomizm” nəzəriyyəsini irəli sürən amerikalı dilşünas alim C.Lakoff tərəfindən maraqlı bir müşahidə aparılmışdır: “ bütün kateqoriyalar ya elementardır, ya da elementar kateqoriyaların məntiqi birləşmələridir”. (9, 222)
Konsept termin kimi dilçilikdə bir az fərqli bir şəkildə ortaya çıxmış və təkamül etmişdir. Dilçilikdə bu mövzu iki istiqamətdə yeni bir şəkildə işıqlandırılır: koqnitiv dilçilikdə və
linqvokulturologiyada.
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Konseptual tədqiqatın koqnitiv dilçilik və linqvokulturologiyanın kəsişməsində yeni, sürətlə inkişaf edən bir sahə olduğu aydındır. Bu cərəyanın meydana gəlməsi təkcə mental sahə
və dilin əsas vahidləri kimi konseptləri təqdim və təsvir etmək cəhdi ilə əlaqələndirilmir, həm
də onlarda əksər mədəniyyətlərlə ortaq və ümumilikdə milli spesifikliyə aid olan şeyləri müəyyənləşdirməkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, konseptlərin öyrənilməsi üçün konseptologiya fənlərarası koqnitiv elminin bir sahəsi kimi vurğulanmışdır. Bu, konseptlər, onların məzmunu və əlaqəsi haqqında elmdir. Konseptologiya çərçivəsində dilçilik konseptologiyası fərqlənir; onun məqsədi
konseptləri linqvistik vasitələrlə təsvir etməkdir.
Konsept nəzəriyyəsi ilə sıx bağlı bir fenomen kimi konseptuallaşma məsələsinə də toxunulmalıdır. Konseptuallaşma prosesi “danışanın bu ifadədə tətbiq etdiyi insan təcrübəsini
ümumiləşdirməyin müəyyən bir yolu” kimi başa düşülür.
Bir çox dilşünas mücərrəd düşüncə ilə maraqlanmış və mücərrəd düşünmə qabiliyyətinin
mənbəyinin nədən ibarət olduğunu anlamağa çalışmışdır. Bəziləri bunun insana malik konseptuallaşma qabiliyyətində olduğuna dair nəticəyə gəlmişlər. Bizim hamımızın duyğularımızı
və fiziki kainatın təbiətini anlamaq baxımından konseptuallaşmanın müxtəlif üsulları var.
Əvvəlcə tarixdəki konseptin təfsirinə (şərh olunmasına) müraciət edək və onun elmi
paradiqmasını nəzərdən keçirək. Qeyd etmək lazımdır ki, konseptin konseptindən bəhs
edərkən, “konsept”in prototipini adətən Platonun ideya doktrinası adlandırırlar. Terminin
“valideynlər”i (yaradıcıları) Peter (Pyer) Abelyar və Gilbert Porretanskidir. Beləliklə,
konseptin mahiyyətinin öyrənilməsi onun fəlsəfi təfsirinə müraciət etmədən mümkün deyildir.
“Konsept” ədəbiyyat, fəlsəfə, dilçilik, psixologiya, mədəniyyətşünaslıq kimi bir çox
humanitar sahədə istifadə olunan müasir termindir. Lakin onun inkişafı ilə orta əsrlərin alimləri də məşğul olmuşdurlar. Konsept və onun inkişaf tarixi haqqında danışarkən, konseptlərin
təkamül sıralarını da qeyd etmək lazımdır.
XII əsrdə alimlər təbiətinə görə səslənən adların onların təyin etdikləri şeylərə daxil
edilmədiklərinə inanırdılar və belə hesab edirdilər ki, buna baxmayaraq, onlar öz doğma dil
daşıyıcıları tərəfindən obyektlərə “tətbiq edilməsi” səbəbindən mövcuddur. Belə bir “tətbiq
edilmənin” insanlar üçün ilahi hədiyyə olduğu ehtimal edilir. Üstəlik, adlar şeylərin (əşyaların) qavranılmasında köməkçilərdir və əslində konsept insanların özləri və Tanrı arasındakı
ünsiyyət kontekstində nəzərdən keçirilir. Bu qarşılıqlı əlaqədə konseptin Məna olduğu düşünülürdü.
XIV əsrdə ad, müəyyən bir fikir və həqiqi şey arasındakı əlaqəli olan məsələ ilə bağlı
realistlər və nominalistlər arasında mübahisə başlandı. Bu mübahisədə diametrik olaraq birbirinə zidd olan nöqtələrin toqquşması fəlsəfədə “konseptualizm” adı ilə tanınan “mülayim
nominalizm” in ortaya çıxmasına səbəb oldu. Orta əsr fəlsəfəsi konseptlərin müəyyən bir semantik funksiyanı yerinə yetirən xüsusi “psixoloji törəməyə” malik adlar kimi tanıdı.
Rus mütəfəkkiri S.A.Askoldov “konsept” sözünü müasir bilik sahəsinə ilk dəfə təqdim
edənlərdən biri olmuşdur. O, orta əsr nominalistləri kimi “fərdi təmsilçiliyi bütün tayfa həcminin əvəzedicisi kimi” tanımışdı.(1, 268-270) Ancaq onlardan fərqli olaraq S.A.Askoldov konsepti müəyyən bir cəmiyyət kimi görərək, onu fərdi təmsilçiliklə eyniləşdirmədi. Konseptuallıq digər koqnitiv qabiliyyətlər kimi təkamülün məhsuludur. Öz təcrübəmizdə bunu reallaşdıraraq, ətrafımızdakı dünya haqqında bilikləri saxlamaq və istifadə etmək imkanımız var.
Əgər konsepti konseptuallığın son “məhsulu” şəklində nəzərdən keçirsək, ümumi koqnitiv səviyyəyə aid olan aşağıdakı alt hissələri göstərə bilərik: - fiziki, - bioloji, - ən aşağı psixoloji.
Elmin qalan hissəsini arxasınca apararaq, fəlsəfi düşüncələr əsrlər boyu ümumbəşəri fikirlərin yaradıcısı olmuşdur. Müasir filosof öz ideoloji məzmununu “konsept” anlayışına qoyur, onu ifadə etmək üçün istifadə olunan hər hansı bir dil formasını mücərrədləşdirir. Və bu,
fəlsəfə nöqteyi-nəzərindən konseptin mövzusunun hələ də bitmədiyi faktını, onun mücərrəd
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şərhində getdikcə daha yeni mənbələri üzə çıxararaq, simvollaşdırır. “Konsept” termini latınca “conceptus”un (anlayış) sadə şəkildə kalkalaşdırılması vasitəsilə dilimizə daxil olmuşdur.
İlk baxışdan bu terminlərin sinonim olduğu görünür, lakin bu heç də belə deyildir. Bu
gün onlar olduqca dəqiq şəkildə ayrılmış və fərqləndirilmişdir. “Anlayış”, ilk növbədə, məntiq, fəlsəfə kimi sahələrdə istifadə üçün xarakterikdir, halbuki “konsept”ə mədəniyyətşünaslıq
və dilşünaslığa dair elmi mətnlərdə daha çox rast gəlinir. “Konsept” terminində məntiqi terminlər sistemindən “qərar” və “nəticə”nin istifadə edilməsi imkanı daxildir.
Bu mənada “konsept” termini müəyyən bir obyektin bütün relevant xüsusiyyətlərinin
məzmunu, məcmusu kimi təqdim olunur. XIX və xüsusən XX əsrlərdə elmi ictimaiyyətdə
müxtəlif nöqteyi-nəzərlərin bir-birinə qarşılıqlı təsiri xeyli artdı. Konsept / anlayış müxtəlif
elmlər tərəfindən geniş şəkildə mənimsənilməyə başladı, intizam çərçivəsində çoxluq təşkil
etdi və bu, çoxşaxəli və fənlərarası layihələrin ortaya çıxmasına səbəb oldu.
Hər bir elmdə konseptin tədqiqi öz istiqaməti çərçivəsində baş verir. Qeyd etmək lazımdır ki, fərqli dövrlərdə bu terminə müxtəlif istiqamətlərə aid filosoflar müraciət etmişlər, buna
müvafiq olaraq konseptin qavranılması mövcud fikirlərdən asılı olaraq dəyişmişdir. Konsept
termininin Abelyar tərəfindən dil və nitqin bölünməsini tələb edən universaliyalar (ümumi anlayışlar) probleminin təhlili ilə əlaqədar təqdim olunduğu hesab olunur. Konsept əsasən məqsədin vahidliyini və yaradılışda həyata keçirilməsini nəzərdə tutan subyektin zehnində “qavramaq” aktı kimi başa düşülür. Bu “qavrama” aktları, Abelyarın fikrincə, “dinləyicinin qəlbində
konsept” olaraq qəbul edilən nitqdə ifadə olunur.
Bu prinsip “anlayış çərçivəsindən kənara çıxan bir şeyin qeyri-müəyyənliyi, dialektik
biliyin (mübahisə forması olan) prioritet olduğu modal bilik xüsusiyyəti və yaradılan hər şey
tərəfindən tələb olunan, anlaşma üzərində hesablanmış və yaradılanda ifadə edilən şərh”in fikri ilə əlaqələndirilir. Aydındır ki, bu mənada konseptlər “yaradıcı şəkildə çoxalma və ya toplamaq (concipere), məna və düşüncələri ümumbəşəri, şeylərin və nitqlərin əlaqəsini təmsil edən
və səbəbini özündə birləşdirən yüksək bir ruhun və ya ağılın törəməsidir” (4, 29).
Hilbert Porretanski də konsepti “şeyləri qavramaq” baxımından konkret bir bütöv hesab
etmişdir. Foma Akvinskiyə görə, söz haqqında danışırıqsa, o, kənarda aşkar olunanları zahirən
açıq şəkildə verdiyinə görə, sözlərə yalnız ağılda daxili konsept, kiminsə xarici bir işarə ilə
ifadə edə biləcəyi konsept deyilir.
Maraqlıdır ki, konseptin mövcudluğu məsələsi orta əsrlərin sxolast alimləri tərəfindən
qaldırılmış konseptlərin reallığı ilə bağlı çox köhnə mübahisənin yeni bir versiyası kimi təsvir
edilə bilər. Sxolastlar müvafiq olaraq “realistlərə” (onların prinsipi ilə: “ümumi şeylər üçün
gerçəkdir; universaliyalar, ümumi anlayışlar həqiqətən insan ağlından kənarda mövcuddur,
onlar ideal bir təbiətə malikdirlər); “nominalistlər”ə (əks prinsiplə: “universaliyalar yalnız
şeylərin adını daşıyırlar”, yalnız ayrı-ayrılıqda tək-tək təsadüf edilən şeylər gerçəkdir) və
kompromis mövqe tutan “konseptualistlər”ə bölünmüşdülər. (8, 44)
İ.Kant, daha sonra F.Şellinq yaradıcılıq fiqurları ilə müəyyənləşdirərək, “qavramağın”
müxtəlif formalarına diqqəti yönəltmişlər. XX əsrdə konsept ideyaları bir əsərin ideyasını ön
plana çəkən personal (subyektiv) fəlsəfələrdə müşahidə olunur (M.M.Baxtin, V.S.Bibler).
Termin olaraq konsept postmodern fəlsəfədə də mövcuddur.(5, 306-307)
Ümumiyyətlə, konseptual analiz filosoflar üçün cəlbedicidir, çünki onlar həmişə düşüncə təcrübələrini qururlar. Reprezentativ nəzəriyyənin (RTM) nümayəndələri dəfələrlə konseptin ontologiyasına müraciət etmişdirlər, eyni zamanda C.Lok və D.Yum ən sadə təsəvvürləri ideya adlandırır və onları mental obrazlar kimi qəbul edirdilər.
Beləliklə, belə vəziyyətdə konsept mental bir reprezentasiya kimi çıxış edir. O, bir çox
xarici tədqiqatçıların (R.Millikan, C.Fodor, G.Harman, E.Marqolis və S.Lourens) əsərlərində
koqnitiv elmində mental bir reprezent kimi qəbul edilir. Onlar fikirlərin meydana gəlməsində
mental reprezent kimi anlayışların həlledici rol oynadığı qənaətindədirlər.
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Bəziləri konseptlərin apriori (təcrübədən asılı olmayan) və dildən asılı olmadığına inanır
və dili yalnız düşüncələrin ötürülməsi vasitəsi hesab edirlər (S.Pinker). Digərləri, ən azı bəzi düşüncə növlərinin (və buna uyğun olaraq konseptlərin) dilimizdəki kompetensiyaları təşkil edən
daxili reprezentasiya sistemində meydana gəldiyini iddia edirlər (C.Karruters, E. Spelke).
Fikir (düşüncə) və dil qaydalarına gəldikdə, tədqiqatçıların fikirləri ayrılmışdır: bəziləri
dilin özünün öyrənilməli olduğunu və fikrin ondan əvvəl gəldiyini düşünürlər, yəni, əvvəlcə
konsept yaranır və onun adı ondan sonra yaranır; digərləri hesab edirlər ki, fikir dilin özündə
meydana gəlir və dil fikri yaradır.
Məsələn, fəlsəfədə konsept mücərrəd anlayışla eyniləşdirilir, məntiqi semantika onu
məqsədlə, dil semantikası – məna ilə əlaqələndirir. Müxtəlif keyfiyyətli bilik fraqmentləri
ümumi idrak əsas olmadıqda əlaqəli bir sistemə birləşdirilə bilməz. Bu gün tədqiqatçılar konsept, mental nizamın fenomeni və məsələn, mücərrəd dil mənası ilə birləşməyin dilemmasını
həll etməklə məşğuldurlar.
Beləliklə, “konsept” anlayışının təkamülünün ardınca deyə bilərik ki, bu, ilk növbədə
məzmundur, yəni reprezentativ dil formasından asılı olmayaraq anlayışın semantik məzmunudur. Bu, əlbəttə ki, nitq ifadəsinin vahididir. Bütün anlama prosesini, həm də onun nəticəsini
xarakterizə edən semantik komponentdir. Konseptlər dünyanın müxtəlif dillərində verballaşaraq, insan yaddaşında biliklərin saxlanması üçün özəklər təşkil edən assosiativ semantik qruplardan təşkil olunur. “Konsept” anlayışı çox vaxt obyektlərə və ya əşyalara işarə etmək üçün
istifadə olunur, lakin hər hansı bir hərəkətə, vəziyyətə və ya hadisəyə aid olmur.
Koqnitiv elmlərdə konsept insanın təcrübəsi və biliyini struktur şəkildə əks etdirən informasiyanın (saxlanması və tərcüməsi sistemli şəkildə) əsas bölməsidir. Yuxarıdakıları yekunlaşdıraraq, ümumiyyətlə, hər hansı bir konsepti müəyyən bir şüur daşıyıcısı və gerçəklik
və ya dünyada gözlənilən vəziyyət haqqında məlumat daşıyıcısının konseptlər sisteminin bir
elementi kimi təyin etmək olar və bu cəhətdən konsept dünya görüşlərini əks etdirən bütün
mümkün və mövcud fikirlərlə əlaqələndirilir. Konseptin mənasına konseptual yaddaş və ya
başqa sözlə, sözün mədəni yaddaşı daxildir. Konsept milli mentalitetin əsas vahidi, yəni davranış münasibətləri və stereotipləri ilə müəyyən edilən bir insanın və ya tək bir sosial qrupun
düşüncə tərzinin xüsusiyyəti olan fərdi və / və ya qrup dünyagörüşünün və dünya qavrayışının
xüsusi bir üsulu sayıla bilər.
Ümumiyyətlə, konsept vacib mədəni, dil, psixoloji, fəlsəfi məlumatların yerləşdiyi bir
məna konqlomeratı kimi insan şüurunda reallığı əks etdirmək yolu kimi qəbul edilir. Bu anlayışın geniş mənasında konseptin rolu şüur, mədəniyyət və dil sahələrində elmi tədqiqatların
bir-biri ilə əlaqələndirilməsidir. Gerçəkliyin özü konseptlərin öyrənilməsi obyekti hesab edilə
bilməz. Xalqların tarixində və şüurunda onun yalnız əks olunması obyekt hesab edilə bilər.
Elmi cəmiyyətdə “konsept” definiyasının qəbul edilməsi yalnız dil sisteminin xarakterik
xüsusiyyətlərini və nümunələrini deyil, həm də mövcud şüur və mədəniyyət prinsiplərini, buna görə də koqnitiv dilçiliyi, linqvodidaktika və ölkəşünaslıq, psixologiya, mədəniyyətşünaslıq və digər fənlərdə izlənilən əlaqələrin yeni cəhətlərini öyrənmək hüququ verir.
Yenə də etiraf etməliyik ki, “konsept” anlayışının müxtəlif şərhlərinə baxmayaraq, bu
termin elmi ədəbiyyata qətiyyətlə daxil olmuş və yekdilliklə mental məkan vahidi kimi başa
düşülmüşdür.
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А.А.Рамазанзаде
История развития термина «концепт»
Резюме
В статье рассматривается история развития термина «концепт». Автор анализирует концепт с точки зрения различных терминологических концепций и считает, что «концеп» как термин эволюционировал и развивался несколько иначе в лингвистике. В лингвистике эта тема
представлена двумя различными способами: когнитивная лингвистика и лингвокультурология.
По мнению автора, концептуализация как явление в когнитивной лингвистике тесно
связана с концептуальной теорией и она должна быть рассмотрена. Процесс концептуализации
понимается как «способ обобщения человеческого опыта, который говорящий использует в
этом выражении».
В статье были анализированы работы таких авторов как И. Кант, Ф. Шеллинг, М.М. Бахтин, В.С. Библер, которые определили свои творческие фигуры и сосредоточились на разных
формах «восприятия». Термин также используется в философии постмодерна.
A.A.Ramazanzade
History of development of the term “concept”
Summary
The article discusses the history of the development of the term “concept”. The author analyzes
the concept from the point of view of various terminological concepts and believes that the concept as
a term has evolved and developed somewhat differently in linguistics. In linguistics, this topic is
presented in two different ways: cognitive linguistics and linguoculturology.
According to the author, conceptualization as a phenomenon in cognitive linguistics is closely
connected with conceptual theory and it should be considered. The conceptualization process is
understood as “a way of generalizing human experience that the speaker uses in this expression”.
The article analyzed the work of such authors as I. Kant, F. Schelling, M.M. Bakhtin, V.S.
Bibler, who identified their creative figures and focused on different forms of “perception”. The term
is also used in postmodern philosophy.
Rəyçi: prof. Ş.Q.Hüseynov
Redaksiyaya daxil olub: 12.11.2019
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İKİSİNTAQMLI SƏBƏB-NƏTİCƏ BUDAQ CÜMLƏLİ
TABELİ MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏRİN İNTONASİYA STRUKTURU
Açar sözlər: variativlik, sintaktik variantlar, sintaqmatik üzvlənmə, səbəb-nəticə konstruksiyaları, danışıq
aktı
Ключевые слова: вариативность, синтакcические варианты, синтагматическое членение,
причинно-следственные конструкции, речевой акт
Key words: variability, syntactic variants, syntagmatic division, cause-result constructions, speech act

Funksional sistem olan dil daima inkişafdadır. Təkamülün qaçılmaz nəticəsi, dildəki dəyişmələrin qanunauyğun təzahürü, dil vahidlərinin variativliyi onun fundamental xüsusiyyətlərindən
biridir. Variativlik dəyişkənlik və sabitliyin vəhdəti kimi çıxış edir. Daimilik və dəyişkənlik dil
strukturunun vacib xüsusiyyətləridir və onlarsız dil nə mövcud, nə də inkişaf edə bilər.
Müasir dilçilikdə “variativlik” məfhumu altında bir dil vahidinin (fonem, morfem, leksem, konstruksiya və s.) ən azı iki modifikasiyası başa düşülür. F.Y.Veysəlliyə görə, “variativlik dilin mahiyyətcə iki: işarəvilik və sistemlilik kimi immanent xüsusiyyəti sayəsində əldə
edilir. Bunlardan birincisi variativləşmə imkanlarını implisit şəkildə ehtiva edir, ikincisi isə
bir dil vahidinin variantının digərinin fəaliyyət sahəsinə keçməsinə yol vermir və sistemin
daxili ehtiyaclarına uyğun olaraq variantdan yeni invariantın yaranmasını və ya iki variantın
bir invariantda birləşməsini tənzimləyərək sanki onun diapazonuna nəzarət edir” (3, s. 213).
Variativliyi dil sisteminin bütün səviyyələrində müşahidə etmək mümkündür. Variativlik dil vahidlərinin ifadəsində özünü göstərir və onun əsas məzmunu invariantda saxlanır.
L.Yelmslev invariant və variant anlayışlarının mahiyyətini belə şərh edir: “Mətnin bir çox
yerlərində “eyni bir” mürəkkəb cümləyə, “eyni bir” sadə cümləyə, “eyni bir” sözə rast gəlmək
olur. Başqa sözlə demək olar ki, hər bir mürəkkəb cümlənin, sadə cümlənin, sözün nümunələrinə rast gəlirik. Bu nümunələri biz variantlar, onların nümunələri olduğu mahiyyəti isə invariantlar adlandıracağıq” (8, s. 320).
Semantik invariant cümlənin müxtəlif üst strukturlarda və yaxud variantlarda reallaşan alt
strukturundan başqa bir şey deyildir. Semantik invariant sinonimik və variant vahidlərlə müqayisədə sintaktik paradiqmin yaradılmasında əsas kimi xidmət edir, başqa sözlə desək, məhz
invariant cümlə çərçivəsində yeknəsəkliyi, vəhdəti təmin edir. Sintaktik variativliyi eyni semantikaya malik paralel ifadə üsulunun mövcudluğu, dilin eyni bir mənanı müxtəlif formalarla vermək qabiliyyəti kimi dəyərləndirmək olar. Sintaktik variantlar eyni bir məzmunun müxtəlif sintaktik üsullarla verilməsini tələb edir. Sintaktik strukturların variantlar kimi eyniləşdirilməsində
mühüm meyar qrammatik eyniyyət, fərqli terminlə desək, struktur mənadan ibarətdir.
K.M.Abdullayev qeyd edir: “... feili cümlələrin prinsip etibarı ilə invariant mahiyyətinin
eynilik cümlələrinə gətirib çıxarılma imkanı bizim üçün bir sıra başqa perspektivlər açır.
...ilkin invariant üzərinə yüklənən sintaktik derivasiya kommunikativ akta konsituativ faktor
əlamətini gətirir, biz məhz konsituasiyadan çıxış edərək hər hansı işləm məqamında cümlənin
derivasiya imkanlarına, ilkin nöqtədən uzaqlaşma dərəcəsinə obyektiv şəkildə diqqət yetirə
bilərik” (1, s. 16).
Sintaktik sistemin vahidi olan tabeli mürəkkəb cümlə, sadə cümlə ilə müqayisədə daha
yüksək səviyyənin vahididir. Tək predikativ vahidli sadə cümlədən fərqli olaraq, tabeli mürəkkəb cümlə minimum iki predikativ vahiddən – tabelilik münasibətində olan baş və budaq
cümlələrdən ibarət olur. Baş cümlə əsas, daha mühüm söyləmin deyil, qrammatik baxımdan
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aparıcı predikativ vahidin, öz növbəsində bütün tabeli mürəkkəb cümlənin struktur əsasını
təşkil edir.
Mürəkkəb cümlələr baş və budaq cümlə komponentlərinin mövqeyilə şərtlənmiş
yerləşmə imkanlarına görə iki qrupa bölünür:
1) komponentlərinin yerləşmə ardıcıllığının variativliyinə (prepozisiya, interpozisiya,
postpozisiya) imkan verən çevik strukturlar;
2) komponentlərinin yerinin dəyişilməsi mümkün olmayan qeyri-çevik strukturlar.
Səbəb budaq cümlələri a) prepozisiya, b) interpozisiya və c) postpozisiyada işlənə bilir.
a) /Since you’re innocent, you have no real reason to be frightened – although you’re
sorry, of course//
b) /And the latter, now that he saw Clyde in an ordinary tuxedo with a smart pleated
shirt and black tie… was inclined to think him even more attractive than before…//
c) /It all happened because Barbara got lost//
Bu xüsusiyyətlərinə görə səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələri çevik strukturlara aid etmək olar. Nəticə budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə isə bu xüsusiyyətlər
keçərli deyil. Belə ki, bu mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlələrin mövqeyi stabil olaraq
postpozisiyadadır. Məsələn:
/I was so tired that I could hardly speak//
Çevik strukturlu mürəkkəb cümlələrdə komponentlərin bir-birini izləməsi ardıcıllığı
cümlənin kommunikativ təyinatı və onun kommunikativ vahid kimi quruluşundan irəli gəlir.
Çevik strukturlu mürəkkəb cümlənin komponentlərinin ardıcıllığı sadə cümlədə sözlərin
ardıcıllığı kimi, cümlənin müəyyən kommunikativ təyinata cavab verən söyləm kimi aktual
üzvlənməni ifadə edir.
Qeyd edək ki, cümlənin qrammatik forması formal-sintaktik və intonasiya aspektlərinin
vəhdətindən formalaşır. Əslində, cümlənin qrammatik forması onun sxematik təsvirinə, dil
vasitlərilə fikrin ifadə formasına uyğun gəlir, fərqli şəkildə desək, cümlənin əsasını, daimi xüsusiyyətini təşkil edir. Eyni bir qrammatik forma həm də intonasiyanın iştirakı sayəsində də
müxtəlif variantlarda təmsil oluna bilir. Cümlə tərkibində sözlər və cümlələr arasındakı daxili
münasibətdə özünü biruzə verən sintaktik biçimlərdən (formalardan) fərqli olaraq, onun intonasiya strukturu dildaxili əlaqələrlə bərabər, dilxarici əlaqələri də kontekstual çərçivədə ifadə
etmək iqtidarındadır.
Danışıq aktında mürəkkəb sintaktik vahidlərin variativliyinə komponentlərin semantik
cəhətdən bitkinlik dərəcəsi, modallıq və emosional çalarların ifadə tərzi, mürəkkəb cümlənin
strukturu, yəni onun strukturunda komponentlərin (budaq cümləsi) pre-, inter- və postpozisiyalarda yerləşməsi, habelə mürəkkəb sintaktik vahidin özünün mürəkkəbləşmə dərəcəsi və s.
təsir edən əsas linqvistik amillərdir. Mürəkkəb sintaktik vahidlərin reallaşmada variativliyinə
təsir edən amillərə D.N.Yunusov daha bir linqvistik amili – “mürəkkəb sintaktik vahidlər
feillərin semantikasından asılı olaraq qismən və ya çox dərəcədə variativliyə uğrayırlar”
amilni əlavə edir (5, s. 10).
Məqalədə ingilis dilindəki ikisintaqmlı səbəb-nəticə budaq cümləli tabeli mürəkkəb
cümlələrin akustik parametrlərinin göstəriciləri əsasında onların intonasiya konturlarının variativlik xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Səbəb-nəticə budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlələr iki mövqedə prepozisiyada və postpozisiyada işlənmişdir. Bütövlükdə
hər iki mövqedən 12 cümlə eksperimentə cəlb edilmişdir. Təhlil olunan cümlələrdə budaq
cümlələrin (proqrediyent sintaqmlar) və baş cümlələrin (terminal sintaqmların) hər üç parametrin mütləq qiymətləri əsasında orta qiymətləri əldə edilmişdir. Sintaqmlar üzrə melodiklik
qiymətlərinin müqayisəsindən məlum olur ki, on iki mümkün halın hamısında proqrediyent
sintaqmlarda (budaq cümlələrdə) melodiklik terminal sintaqmlarla (baş cümlələrlə) müqayisədə yüksəkdir (bax: cədvəl 1).
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Ossilloqrafik təhlil olunan cümlələrdə proqrediyent sintaqmlarda orta ton tezliyi 264 hs,
terminal sintaqmlarda isə bu göstərici 240 hs-dir. Sintaqmlar arasında melodiklik göstəriciləri
arasında interval 24 hs-ə bərabərdir (bax: cədvəl 1).
Proqrediyent sintaqmlarda orta intensivlik 72 db, terminal sintaqmlarda isə bu göstərici
69 db-dir. Sintaqmlar arasında intensivlik göstəriciləri arasında interval 3 db-ə bərabərdir
(bax: cədvəl 1). Proqrediyent sintaqmlarda orta tələffüz sürəti 101m/san, terminal
sintaqmlarda isə bu göstərici 95 m/san-dir. Sintaqmlar arasında uzunluq göstəriciləri arasında
interval 6 m/san-ə bərabərdir (bax: cədvəl 1).
Cədvəl 1
Budaq cümləsi prepozisiyada reallaşan proqrediyent
və terminal sintaqmlarının orta akustik göstəriciləri
baş c.

budaq c.

baş c.

intensivlik

budaq c.

zaman

baş c.

ə.t.tezliyi
budaq c.

cümlələr

268
258

238
236

120
102

91
88

73
70

72
68

260

240

98

96

72

69

/As they had no wings, they could not fly away//

263

231

96

92

73

70

/Since you’re not eating anything else, you can have some
cake//
/Since half of them play in Italy and Spain, Bilardo coaches
his team by telephone//
/Forasmuch as he had not wherewith to pay, his lord
commanded him to be sold/
/For that hydrogen is the simplest element, it will leak from
the container//
/Due to the fact that the funding was withdrawn, the
experiment was halted//
/Considering he saved them, they owe it to him//

264

248

99

82

71

70

267

243

92

100

73

67

275

223

115

103

71

67

267

249

87

98

72

71

270

259

102

99

72

70

266

236

101

100

71

69

/Being that the weather was sunny, we went to the beach//
/Being that it is you, the price is nothing//

270
250

242
236

108
97

100
95

74
72

69
71

/Because I found the kitten, I named it //
/Because you've never loved anyone, you'll
understand it//
/As it was hot outside, we decided to go to the pool//

never

Budaq cümlənin postpozisiyada işləndiyi tabeli mürəkkəb cümlələrdə fərqli akustik
göstəricilər qeydə alınmışdır. Sintaqmlar üzrə melodiklik qiymətlərinin müqayisəsi bütün
hallarda proqrediyent sintaqmlarda (baş cümlələrdə) terminal sintaqmlarla (budaq cümlələrlə)
müqayisədə yüksəkdir:
- proqrediyent sintaqmlarda orta ton tezliyi 265 hs, terminal sintaqmlarda isə bu
göstərici 228 hs-dir. Sintaqmlar arasında melodiklik göstəriciləri arasında interval 37 hs-ə
bərabərdir (bax: cədvəl 2).
- proqrediyent sintaqmlarda orta intensivlik 74 db, terminal sintaqmlarda isə bu
göstərici 71 db-dir. Sintaqmlar arasında intensivlik göstəriciləri arasında interval 3 db-ə
bərabərdir (bax: cədvəl 2).
- proqrediyent sintaqmlarda orta tələffüz sürəti 102 m/san, terminal sintaqmlarda isə bu
göstərici 101 m/san-dir. Sintaqmlar arasında uzunluq göstəriciləri arasında interval 1 m/san-ə
bərabərdir (bax: cədvəl 2).

47

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

6 / 2019

Cədvəl 2
Budaq cümləsi postpozisiyada reallaşan proqrediyent
və terminal sintaqmlarının orta akustik göstəriciləri
budaq c.

262
272
273
273

249
235
223
234

114
88
90
102

112
99
86
85

70
73
75
72

74
72
72
70

244

195

99

89

73

72

268
247

241
229

101
100

117
115

75
74

71
69

241

223

99

104

76

68

268
282
287

188
237
239

97
113
112

92
102
105

76
74
74

74
72
71

266

245

109

104

76

70

baş c.

budaq c.

intensivlik

baş c.

/They are angry because their plans had been discovered//
/It happened because we were sorry for him//
/He was in trouble because his scholars would not study//
/Write that you decline to support that idea as you think it
to be a dishonest scheme//
/It is no use complaining about reality television on the
ground that it is too real //
/David, I thank you that you heard me//
/The project was dismissed in that it was not suitable for
the work /
/She has objected to the proposal for that it would be too
costly//
/That was a good decision inasmuch as it worked for us//
/I won’t allow that, seeing that it would never suit my age//
/Now I know that you fear God, seeing that you behaved
honestly//
/Morgan’s return was significant, in view of the fact that
he defeated Mr. Griffiths//

zaman

budaq c.

ə. t. tezliyi
baş c.

cümlələr

Dil materialının akustik göstəricilərinə əsasən demək olar ki, mürəkkəb sintaktik vahidin tərkibində komponentlər yerindən asılı olaraq fərqli qiymətlər nümayiş etdirir. Prepozisiyada reallaşan budaq cümlədə orta ton tezliyi 264 hs olduğu halda, postpozisiyada bu
göstərici 228 hs-dir, yəni 36 hs aşağıdır.
Digər akustik parametrlər isə aşağıdakı nisbətdədir: intensivlik parametri 72:74 db;
zaman parametri 101:102 m/san (bax: cədvəl 1; 2)
Dil materialının təhlilindən 2 cümlənin intonasiya konturuna nəzər salaq: /Because I
found the kitten, I named it// və //As it was hot outside, we decided to go to the pool// cümlələri ikisintaqmlıdır. Hər iki cümlədə budaq cümlə proqrediyent sintaqm, baş cümlə isə terminal sintaqm kimi çıxış edir. Cümlələrdə proqrediyent sintaqmlarda melodiklik 268-255 hs,
280-248 hs, baş cümlədə isə 251-220 hs, 232-224 hs nisbətindədir.
Qrafik 1
[bɪˈkɒz aɪ faʊnd ðə ˈkɪtn aɪ neɪmd ɪt] və [æz ɪt wɒz hɒt ˌaʊtˈsaɪd wiː dɪˈsaɪdɪd tuː gəʊ tuː
ðə puːl] cümlələrinin əsas ton tezlikləri
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Analoji mənzərə tabeli mürəkkəb cümlələrdə postpozisiyadakı budaq cümlələrin akustik
qiymətlərində də müşahidə edilir. Məsələn, /They are angry because their plans had been
discovered// cümləsində proqrediyent sintaqmda (baş cümlədə) melodiklik 250 -221 hs, terminal sintaqmda isə 215-210 hs-dir. //It happened because we were sorry for him// cümləsində proqrediyent sintaqmda (baş cümlədə) melodiklik 256-269 hs, terminal sintaqmda isə 242 201 hs-dir. //Hər iki cümlədə melodiklik baş cümlədə orta registrdən başlayır. Maksimum ton
tezliyi proqrediyent sintaqmın ikinci hecasında qeydə alınmışdır – 301hs və 291 hs.
Əsas ton tezliyinin sintaqmlararası interval fərqi 37 hs-dir (bax: cədvəl 2).
Qrafik 2
[ðeɪ ɑːr ˈæŋgri bɪˈkɒz ðeə plænz hæd biːn dɪsˈkʌvəd]və
[ɪt ˈhæpənd bɪˈkɒz wiː wɜː ˈsɒri fɔː hɪm] cümlələrində əsas ton tezlikləri

Ümumilikdə ikisintaqmlı cümlələrin intonasiya konturunu müəyyənləşdirilməsində, iki
və daha artıq sintaqmdan təşkil olunmuş cümlələrin melodik strukturunun qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirmək üçün sintaqmların sonunda tonun hərəkətini tutuşdurmaq lazımdır.
Akustik parametrlərin göstəriciləri budaq cümlənin pre- və postpozisiyada reallaşdığı
mürəkkəb bütövlərdə maksimum ton tezliyinin proqrediyent sintaqmlarda, minimum ton tezliyinin isə terminal sintaqmda qeydə alındığını əks etdirir.
Cümlə daxilində əsas tonun minimal qiyməti terminal sintaqmın sonuncu hecası üçün
xarakterikdir. Proqrediyent sintaqmın sonuncu hecası bütöv cümlənin melodik strukturunda
nisbətən də olsa yüksək mövqe tutur. Terminal sintaqmlar sonda tonun maksimum enməsilə
səciyyələnir ki, bu da onlar üçün relevant əlamət hesab edilir. Bundan başqa, intonasiyanın
frazaxarici funksiyasının təhlili göstərir ki, intonasiya müəyyən avtonomluğa malikdir, yəni
onun reallaşması söyləmin leksik dolumundan, mürəkkəb sintaktik bütövün komponentlərinin
yerləşməsindən (pre-, inter-, postpozisiya), sintaktik strukturdan asılı deyildir. Məhz intonasiyanın abstrakt mahiyyəti eyni bir intonasiya konturunun müxtəlif sintaktik konstruksiyalarda,
cümlə tiplərində çıxış etməsinə zəmin yaradır.
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Г.Р.Зейналлы
Интонационная структура двусинтагменных сложноподчинённых предложений
с придаточными причины и следствия
Резюме
Данная статья посвящена исследованию интонационной структуры двусинтагменных
сложноподчинённых предложений с придаточными причинно-следственными отношениями. В
ней рассматривается сложные предложения, в составе которых придаточная часть находится в
пре- и постпозициях по отношению к главной части. Автором анализируется акустические параметры сложноподчинённых предложений с придаточными причинно-следственными отношениями и на основе полученных данных составлены таблицы и графики, которые наглядно
отражают интонационную структуру этих предложений. Автором устанавливается, что интонационная структура этих предложений не зависит от позиции придаточной части и их лексического содержания.
G.R.Zeynalli
Intonation structure of cause and result clauses with two syntagms
Summary
The article deals with the intonation structure of the cause and result clauses with two syntagms.
The composite complex sentences with clauses in pre and postposition are analyzed in this article. The
author analyzes acoustic parameters of composite -complex sentences with adverbial clauses of cause
and result. Tables and graphs have been made on the received data that demonstrate intonation
structure of these sentences. The author states that the intonation structure of these sentences doesn’t
depend on the position of the subordinate clause or its lexical content.
Rəyçilər: f.f.d., dos. A.Y.Hacızadə
ADU-nun İngilis dilinin qrammatikası kafedrası
(07.11.2019-cu il tarixli iclasın qərarı (pr. №06))
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РОЛЬ МЕТАФОРЫ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
Ключевые слова: метафора, текст, политическая лексика, русский язык, речевая деятельность.
Açar sözlər: metafora, mətn, siyasi leksika, rus dili, nitq fəaliyyəti.
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В последние десятилетия возникают различные научные направления. Одним из
таких является политическая лингвистика, которая возникла на пересечении лингвистики с политологией. Основная цель политической лингвистики – это исследование многообразных взаимоотношений между языком, мышлением, коммуникацией.
В современной политической лингвистике существует несколько направлений.
Большие социальные изменения, которые произошли за последние десятилетия, стали
причиной коренных изменений социальных отношений в обществе. Политики, бизнесмены, ученые стремятся осмыслить социальную реальность на рубеже тысячелетий. В
последнее время политики в большинстве случаев используют метафоры политического характера, с помощью которых они могут действенно повлиять на политическое
сознание общества.
В данной статье наиболее важными параметрами текста как коммуникативной
единицы являются категории цельности (целостности) и связности. Целостность текста
нацелена на план содержания, на смысл, она обусловлена законами восприятия текста,
т.е. стремлением читателя соединить все компоненты текста в единое целое. А
связность текста – это взаимодействие его элементов, которое позволяет читателю
рассматривать отдельные части текста как взаимодействующие между собой.
Как отмечает Чудинов А.П. «Современная когнитивистика (А.Н.Баранов,
Ю.Н.Караулов, Е.С.Кубрякова и др.) рассматривает метафору как основную ментальную операцию, как способ познания, структурирования и объяснения мира (7, с. 4).
Существуют различные классификации функций метафоры: номинативная, коммуникативная, прагматическая, популяризаторская и др. Однако «рассмотренные функции метафоры лишь относительно автономны, они тесно переплетаются между собой, а
некоторые из них можно рассматривать как специфический вариант когнитивной
функции» (6, с. 129).
В тексте, наряду с другими средствами, метафора участвует в обеспечивании
связности и цельности текста. Метафора усиливает эстетическую значимость и прагматический потенциал текста, сосредотачивая его смысловое и эмоциональное единство.
Тексты политического характера нередко составляются таким способом, что в них ясно
ощущается доминирование определенной метафорической модели. В данном случае в
тексте можно увидеть немалое число взаимодействующих метафор подходящих этой
модели. Данная система метафор помогает пониманию текста как определенного
единства. Она объединяет отдельные части текста в единое целое.
Текст в языкознании является последовательность слов (предложений), которые
объединены по смыслу. Его основными свойствами являются связность и цельность.
Политический текст может использоваться в различных жанрах, быть устным (участие
на митинге или в парламентской дискуссии, выступления на партийных съездах, теле-
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интервью и др.) и письменным (аналитическая статья в газете, программа политической
партии, ее устав и др.).
Смысловым свойством исследуемого вида текстов является передача в них деятельности различных политических партий, определенных общественных организаций,
органов государственной власти, общественных и государственных лидеров и активистов, служащие развитию (в широком смысле) социальной и экономической структуры общества.
Главным свойством концептуальной метафоры является ее способность к развертыванию в тексте. Например, если в тексте встречается та или иная концептуальная метафора (например, «политическая деятельность – это война»), то вполне возможно ее
развертывание по самым различным фреймам. Как боевые действия, также и политические войны ведутся по определенным законам, где есть выигравшая и проигравшая
сторона, каждая армия иерархически организована, которая состоит из различных батальонов, полков, дивизий и прочих структурных подразделений, бойцы, участвующие
в войне обладают различными воинскими специальностями (диверсанты, разведчики,
пехотинцы и проч.), в штабах разрабатывается стратегия и тактика военных действий,
участники боевых действий атакуют и защищаются, применяя при этом разнообразные
типы вооружений и т.д.
Образцом такого развертывания модели в рамках приблизительно небольшого
фрагмента текста может служить нижеследующий фрагмент из статьи М.Соколова,
которая была опубликована в газете «Известия»: «Представьте себе армию, где вовсе
нет младших офицеров, где старшие офицеры проводят все время в грызне между собой, пришельцы со стороны соглашаются поступать на службу лишь в чине не меньше
генерал-лейтенанта, где на время скоротечных перестрелок спешно нанимают немного ландскнехтов, а бодрый главнокомандующий все время орет: «Вперед, чудо-богатыри!». Эта победоносная армия – наша нормальная российская партия» (Известия, 2001,
26 апреля).
В рамках последующего текста нашего исследования продолжается развертывание концептуальной метафоры партия - это армия. В более объемном тексте нередко
обнаруживается взаимодействие метафорических моделей с однотипными сферамиисточниками, сферами-мишенями и концептуальными векторами.
Предназначенность текста политического характера для влияния на политическую ситуацию с помощью пропаганды каких-либо данных идей, эмоционального
воздействия на граждан страны и стимулирование их к политическим действиям
является основным целевым признаком данного текста, то есть текста политического
характера. Другими словами, для политического текста характерна прямая или косвенная ориентированность на вопросы распределения и использования политической
власти, на поддержку каких-то политических сил или на борьбу с ними.
Преимущественно в политических текстах отображаются разнообразные факты и
мнения, но такая информация предназначена для убеждения адресата, что в конце
концов влияет на его политическую позицию, мировоззрение и установки.
Общеизвестно, что в современной функциональной стилистике различают пять
основных функциональных стилей (функциональных типов) речи. Это научный, публицистический, официально-деловой, разговорный, художественный (М.Н.Кожина,
Д.Н.Шмелев и др.). Тексты, исследуемые в политической лингвистике, обычно, принадлежат к публицистическому или официально-деловому стилю.
Исследуемые материалы по данной теме показывают, что политические события,
бытовые разговоры «о политике», описанные научно или художественно, строятся по
совсем другим стилистическим законам, чем политические тексты в официально-деловом и публицистическом стилях. Ввиду этого художественные, бытовые и научные
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тексты политической тематики можно отнести лишь к дальней периферии политической речи.
В зависимости от того, кто и для кого создает тексты, соответственно различают
нижеследующие разновидности, которые составляют основу политической коммуникации:
1. Аппаратная (служебная) политическая коммуникация. Данная разновидность
ориентирована на общение внутри государственных или общественных структур.
Данная коммуникация рассчитана только «для посвященных». Формальным признаком
данных текстов в основном служат такие грифы, как «Секретно», «Для служебного
пользования» и т.д. Неразрешенная официально «утечка» такой информации может
служить причиной служебного расследования.
2. Политическая коммуникация в публичной политической деятельности. Данный
вид коммуникации является формой проведения общественной и профессиональной
деятельности политических лидеров и активистов. Здесь в роли адресата выступают
различные слои населения. Типичными образцами такой деятельности могут быть,
например, предвыборная агитация, парламентские дебаты, официальные выступления
руководителей государства и представителей его структур, которые предназначены для
массовой аудитории.
3. Политическая коммуникация, осуществляемая журналистами и при посредстве
журналистов. Данный вид коммуникации предназначен для массовой аудитории. Характерными образцами данной коммуникации являются, например, интервью, аналитическая статья в газете, автором которой может быть и журналист, и политолог, и политик. Привлекая внимание аудитории к той или иной проблеме, журналисты обычно
предлагают пути ее решения. Рассказывая об отношении к ней различных политических организаций и их лидеров, они помогают политикам в претворении в жизнь их
целей. Граждане, которые относятся к политически неактивным, воспринимают данную политическую информацию в основном в том виде, в каком она передается в
СМИ.
4. Политическая речевая деятельность «рядовых» граждан, которые участвуют в
митингах, собраниях, демонстрациях. Данные коммуниканты в основном рассматриваются как своеобразные представители «народа», избирателей, трудящихся или других определенных групп граждан, связанных профессиональными отношениями,
возрастом, местом проживания и др.
Исследователь П.Б.Паршин [4] в качестве специального уровня выделяет парламентскую и переговорную коммуникацию. Может существовать и другое мнение:
одной из разновидностью публичной политической деятельности можно считать публичные выступления в парламенте, а скрытая от публики работа в комитетах очень
похожа к аппаратной коммуникации. В качестве разновидности последней можно
рассматривать и коммуникацию в процессе переговоров.
Под текстом в настоящем исследовании будем понимать «функционально завершенное речевое целое» (А.А.Леонтьев). В нашем случае это в основном отдельная газетная или журнальная статья (заметка, репортаж и т.п.). С позиции объема текста названные жанры относятся к числу средних, которые создают различные возможности в
употреблении различных, основанных на потенциале метафоры, риторических фигур.
Приблизительно маленький объем рассматриваемых текстов (по сравнению, например,
с книгой политических мемуаров) помогает всестороннему восприятию системы содержащихся в них метафор. С другой стороны, при сравнении их с объемом какого-либо
лозунга или афоризма, то увидим, что размеры газетной статьи довольно велики, чтобы
иметь возможность развернуть в тексте целую систему метафор, использовать все возможности для взаимодействия метафор с разнообразными риторическими фигурами.
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Пресуппозиция очень значима при уяснении концептуальной метафоры в конкретном тексте: определенный всеобщий для адресата и адресанта система знаний,
которая создает связывающий коммуникативный тезаурус, предоставляющий соответствующее кодирование и восприятие информации. Единый социальный опыт коммуникантов вполне может быть представлен как некоего рода ситуационные модели, в которых находится «аккумуляция предшествующего биографически детерминированного
опыта, полученного в сходных ситуациях» [5, с. 79].
Усилению значимости метафоры в тексте помогает ее использование в условиях
максимального «текстового напряжения», в случае, когда данная метафора привлекает
особое внимание адресата. И самая сильная (привлекающая максимальное внимание)
позиция в тексте – это заголовок.
Современной политической публицистики свойственны заголовки метафорического характера, которые призваны сосредоточить внимание читателей, привлечь их
и побудить прочесть искомый текст. Заголовки статьи являются своеобразной ее
рекламой, поэтому достаточно естественно взаимодействие метафорического заголовка
с комплексом метафор в искомом тексте статьи. В большинстве случаев, метафора,
которая отражена в заголовке политической статьи разворачивается в ее основном
тексте. Такой заголовок в большинстве случаев обусловливает читательские ожидания
в отношении содержания текста и его метафорической системы.
Рассмотрим ряд примеров, где метафора, которая отражена в заголовке в
основном предопределяет доминантную для данного текста метафорическую модель.
В статье А.Пономарева в газете «Коммерсант», в которой сообщается о противоречивых отношениях между Россией и США в области экспорта и импорта продуктов
сельского хозяйства и металлургии читаем: «Торговая война отразится на нас»;
метафора заголовка шаг за шагом развертывается в тексте, в котором американские
производители показаны как захватчики, оккупанты российских прилавков, с которыми
в смертельной схватке бьются русские производители, которые желали не просто
дать отпор, но и захватить пригодные плацдармы на вражеской территории.
Или же статья А.Кокшарова в журнале «Эксперт» «Новобрачные при смерти». В
ней последовательно раскрывается метафорический образ «Объединение компаний –
это брак», который означает компании перед объединением как жених и невеста, после
объединения – как новобрачные, у которых могут появиться дети; супруги вынуждены
завести общее хозяйство и т.п.
Таким образом, в политическом дискурсе метафора используется с целью привлечь внимание аудитории, в доступной, краткой форме передать сложную идею или
информацию, придать эмотивную окраску теме высказывания, построить авторское
видение, помочь субъекту мыслить, формировать какое-то представление о мире,
усилить сенсационность сообщения, дать оценку какому-либо политическому явлению.
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The article deals with one of the scientific directions called political linguistics, which arose at
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Проблема связности текста является одной из основных проблем современной
лингвистики текста. Связанность как основная категория формо- и смыслообразования
текста достаточно изучена в лингвистике. Однако некоторые вопросы текста до сих пор
остаются малоизученными, в частности сюда можно отнести когезию, как одну из важнейших текстообразующих категорий. Текстовыми категориями заинтересовались
Р.Богранд и В.Дресслер. Они выделили основные свойства текста: когезия, когерентность, интенциональность, адресованность, информативность, ситуативность и интертекстуальность (1, с.119). Указывая на текстообразующую роль когезии, И.Р.Гальперин выделяет 6 видов когезии: «дистантная, образная, ассоциативная (подтекстовая),
композиционно-структурная, стилистическая и ритмикообразующая» (2, с. 73-78). По
мнению М.А.К.Хэллидея и Р.Хасан, «когезия представляет собой набор связей значения, общий для всех типов текстов, то, что отличает текст от «не-текста» и
соотносит, связывает отдельные значения текста друг с другом» (3, с. 109).
Когезия обеспечивает структурную целостность текста и любой уровень языка в
ее образовании вносит свой «вклад». Когезия не выявляет, что сообщает текст, а скорее
выявляет, как он организован в семантическое целое. Она охватывает формальнограмматические аспекты связи высказывания внутри текста. Отмечая внутри текста
между компонентами его семантическую и структурную связь, К.М.Абдуллаев пишет,
что «когезия текста, т.е. совокупность внутритекстовых связей компонентов реализуется с помощью ряда факторов. Практически любой уровень языка для когезии что-то
дает и среди этих средств необходимо выделить два обобщающих средства. Одно из
них есть смысловая связь компонентов, другое же есть структурная связь компонентов» (4, с. 107). По мнению А.Я.Мамедова, «чтобы объяснить различие между когерентностью и когезией лингвисты приводят аргуметны, что когезия существует в языке, когерентность же в обществе. В отличие от когезии, чтобы понимать когерентность
недостаточно рассматривать отношения, происходящие внутри текста между
лингвистическими средствами» (5, с. 10).
Артикль в свете теории актуального членения предложения разработан на материале немецкого языка К.Г.Крушельницкой (6), О.И.Москальской (7). В этих работах
выявлена взаимосвязь употребления артикля и членения предложения на «данное» и
«новое», существительное, обозначающее предмет определенный, известный для коммуникантов, является «данным» и оформляется определенным артиклем, а существительное, обозначающее неопределенный предмет, выступает как «новое» и оформляется соответственно неопределенным артиклем. По мнению Ф.Я.Вейсялли, «в формировании текста наряду с внутрипредложенческими средствами значительную роль
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играют артикли, местоимения, наречия, частицы, союзы, порядок слов, эмфаза и
контраст, тема-рематическое членение, экспанция, конденсация, анафора, катафора,
сочинительные и подчинительные отношения, последовательность временных форм,
формы приветствия и т. д.» (8, с. 394).
Артикль рассматривается в первую очередь в связи с категориальной семантикой
определенности/неопределенности. «Сам факт наличия в языке артикля, - по замечанию И.Крамского, - есть проявление категории определенности» и саму проблему артикля можно представить как часть более широкой проблемы категории определенности/неопределенности» (9, с.15).
В немецком языке артикль в тексте выполняет текстообразующую функцию. По
замечанию К.Г.Крушельницкой, «неопределенный артикль, указывая на неизвестность
предмета для слушающего, привлекает внимание к данному члену предложения и
сигнализирует, что именно в нем заключено новое в сообщении. Определенный же
артикль указывает на известность названного существительным объекта для слушающего, заставляя искать новое в других членах предложения (10, с. 206).
Именная тема имеет тенденцию оформляться определенным артиклем, а именная
рема – неопределенным артиклем. Однако иногда наблюдаются отклонения от этого,
когда соотношение «тема −определенный артикль» и «рема - неопределенный артикль»
может нарушаться: определенный артикль может оформлять не только тему, но и рему,
а неопределенный артикль может использоваться и при именной реме, и при именной
теме. Например:
- именная тема оформлена определенным артиклем. Например: /Und Meaulnes
folgte ihnen. Die alte Dame, gebrochen, zitternd, plauderte fröhlich und lachte weiter. Das
Mädchen antwortete langsam// (И Мяулнес последовал за ними. Старая леди, сломленная,
дрожащая, продолжала весело болтать и смеяться. Девушка ответила медленно);
- неопределенный артикль оформляет именную тему очень редко и выступает не в
своей выделительной функции, а в обобщенном значении. Например: /Wir leben im
blinden Bauch einer Verwaltung. Eine Verwaltung ist eine Maschine. Je ausgefeilter eine
Verwaltung ist, desto mehr beseitigt sie die menschliche Willkür …// (Мы живем в слепом
животе администрации. Администрация - это машина. Чем сложнее администрация,
тем больше она устраняет человеческий произвол…);
-именная рема может оформляться как неопределенным, так и определенным
артиклем. Например: /Sie verschwand und laut einer neuen Figur erschien//; /Plötzlich
hatten beide einen plötzlichen Start: Eine Glocke hatte geklingelt, Eris hallte// (/Она исчезла,
и согласно новому персонажу появился//; /Внезапно у них обоих внезапно началось:
прозвенел звонок, прозвучала Эрис//.
Неопределенный артикль служит точным сигнализатором именной ремы, а для
установления коммуникативной нагрузки существительного с определенным артиклем
нужен анализ дополнительных факторов. В отношении немецкого языка можно отметить, что чисто грамматическим и потому наиболее универсальным способом выражения референции является артикль. Рассматривая участие артиклей в образовании категорий анафоры и катафоры, О.И.Москальская пользуется следующим примером: /Im
Kanal lag ein Boot, sie mieteten es und schwammen dahin. Ein Schwan kam ihnen entgegen.
Der Schwan und ihr Boot glitten lautlos aneinander vorüber// (7, s. 26).
Артикли в тексте участвуют в установлении правосторонних и левосторонних
связей между предложениями. По Х.Вайнриху, к анафорической и катафорической
функциям артикля можно добавлять и тот объем информации, на который опирается
говорящий при использовании того или иного артикля (11, с. 410).
Морфологические, коммуникативные, стилистические и текстовые функции артикля в тексте тесно пересекаются и в разных ситуациях. Теперь рассмотрим с этой
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точки зрения отрывок из романа Э.М.Ремарка «Ночь в Лиссабоне»: /Ich starrte auf das
(1) Schiff. Es lag ein Stück vom (2) Quai entfernt, grell beleuchtet, im Tejo. Obschon ich seit
einer Woche in Lissabon war, hatte ich mich noch immer nicht an das (3) sorglose Licht
dieser Stadt gewöhnt. In den (4) Ländern, aus denen ich kam, lagen die (5) Städte nachts
schwarz da wie Kohlengruben, und eine (6) Laterne in der Dunkelheit war gefährlicher als die
Pest im Mittelalter.
Давая грамматический комментарий к этому отрывку текста можно отметить следующее:
- употребление анафорического артикля: das (1), Schiff, vom Quai (2) - эти существительныe находятся в рематической позиции, однако, перед ними стоит определенный артикль;
- /das (3) sorglose Licht dieser Stadt/ - существительное занимает позицию ремы, но
сопровождается определенным артиклем, поскольку, с одной стороны, оно идентифицируется атрибутом в генитиве, а с другой стороны, автор с помощью согласованного
атрибута подчеркивает обыденность и привычность собственного восприятия ночного
освещения Лиссабона, таким образом, здесь совмещаются морфологические и стилистические функции;
- /In den (4) Ländern/ - в данном случае существительное находится в позиции темы, идентификация имени происходит за счет придаточного определительного предложения;
-/die (5) Städte/ - в данном случае существительное употребляется с анафорическим артиклем, т.к. является элементом общей ситуации, артикль является указанием
родового понятия – Länder.
Использование в тексте катафорического артикля:
-/eine (6) Laterne in der Dunkelheit/ - в данном случае существительное занимает
позицию темы, стоит с неопределенным артиклем, поскольку новая информация сразу
же включается в тему предложения.
Существительное, выражающее известную информацию, соотносится автором
высказывания и употребляется с определенным артиклем. Существительное, которое
обозначает объект еще не известный собеседнику, соотносится с классом подобных ему
объектов и употребляется с неопределенным артиклем: /Im Kühlschrank (Th) fand
sich eine angebrochene Packung Milch//.
При передаче в высказывании данной/новой информации возможны следующие
комбинации сочетания темы/ремы и определенного/неопределенного артиклей: а)
неопределенный артикль и рема; б) определенный артикль и тема; в) определенный
артикль и рема; г) неопределенный артикль и данное (тема). Рассмотрим эти варианты
на следующих примерах:
- неопределенный артикль и новое (рема): /Ich (Th) besaß noch einen guten
Anzug (Rh), und man hatte mich hineingelassen (Rh)// .
В этом предложении существительные /ein guter Anzug/ представляют рему высказываний и оформлены неопределенным артиклем, так как они соотнесены с классом
подобных предметов.
- определенный артикль и данное (тема): /Das Gesicht (Th) war schmal und
blaß (Rh), aber die groβen Augen (Th) gaben ihm eine fast leidenschaftliche Kraft (Rh)//. В
этом примере существительные /das Gesicht/ являются темой высказываний,
употребляются с определенным артиклем, потому как они соотнесены с единственными объектами в данной ситуации.
-определенный артикль и новое (рема): /Der Januar (Th) war warm (Rh), und meine
Mutter (Th) richtete mir das Bett auf dem Balkon (Rh)//. В этом примере существительные /das Bett, der Balkon/ представляют нововведенную информацию и употребляются с
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неопределенным артиклем. Так как, эти существительные соотнесены с единственно
возможными объектами в конкретных ситуациях и потому они употребляются с
определенным артиклем.
-неопределенный артикль и данное (тема): /Eine Frau (Th) mit Krebs, der in ihr fraß
wie ein augenloses, graues Tier (Rh); ein Krüppel, der seine Rente ausrechnete -eine Hure
mit einem goldbringenden Hintern -die erste Drossel im Geäst ; das glitt und glitt, und jetzt
ging er, unbewegt von dem allem, langsam durch die Dämmerung, die nach warmem Bett
roch, zu einer Frau //.
В этом примере существительное /Frau/, являющееся для читателя уже известной
информацией, употребляется с неопределенным артиклем, так как названный им
объект отличен от уже известного нам тем, что о нем сообщается дополнительная
информация, а именно /eine Frau mit Krebs/.
Текстообразующая функция артикля часто и сводится к текстоориентирующей,
так как информирует читающего (слушающего) о том, что речевое содержание сопровождаемого им имени является вариативным, т.е. оно соотносится с классом подобных
объектов. Например:
/Peter war glücklich (Th), daß eine Frau neben ihm saß (Rh). Die Frau (Th) war
zartfühlend und blühend und die Operette (Th) machte ihm eine wahre Freude (Rh)//;
Как видно из этих примеров, неопределенный артикль при именах конкретных
объектов и отвлеченных понятий низкой степени абстракции выполняет не только
функцию соотнесения существительного с классом подобных ему объектов, но и функцию маркирования ремы высказывания, а также текстообразующую и текстоориентирующую функции.
Итак, артикли как формальные средства выражения когезии, играют весомую
роль в образовании связности текста. При этом они наделены определенными функциями (морфологические, коммуникативные, стилистические и текстовые) и в разных
ситуациях особо проявляется то одна, то другая функция.
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M.Seyid-Rzayev
Artikllər alman dilində koheziyanın formal ifadə vasitələri kimi
Xülasə
Məqalədə mətnin bağlılığında və formalaşmasında koheziyanın, koheziv əlaqələrin rolundan
bəhs edilir, koheziyanın mətnin forma və məna baxımdan formalaşmasında əsas kateqoriya olduğu
qeyd edilir. Məqalədə əsas mətnin kateqoriyaları qeyd edilir. Koheziya mətnin ayrı-ayrı hissələri arasında qrammatik, semantik, leksik əlaqə formaları kimi nəzərdən keçirilir. Artikllərin mətnyaradıcı xüsusiyyətlərinin tədqiq edilməsi konkret nəzəri mənbələr əsasında araşdırlır. Mətnin formalaşmasında
artikilərin rolu konkret dil materiallarından verilmiş nümunələr əsasında izah edilir.
M.Seyid-Rzayev
The articles as formal expressing means of the cohesion in german
Summary
The article discusses the role of cohesion and coherent connections in text formation and
compatibility. It views cohesion as the main factor of text formation in terms of state and
context. Main factors of the text are explained in the article. The cohesion is regarded as a form of
grammatical, semantic, and lexical connections among different parts of the text. The text-forming
functions of articles are studied based on the concrete sources. The roles of the articles in the text
formation are explained with samples on concrete language materials.
Rəyçi: f.e.d., prof. F.Y.Veysəlli
Redaksiyaya daxil olub: 07.11.2019
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Bədii nəsrdə narrativlik anlayışı mahiyyəti etibarilə əsərin strukturunda vasitəçinin
düşüncələrini ifadə edən narratorun varlığı ilə ölçülür [8]. Təhkiyə növü kimi bədii əsər dil
işarələri sisteminin köməyilə simvolik reprezentasiyasını təmsil edir və bu üzdən postmodernist mətnlərdə narrativ “təhkiyə” və “süjet” anlayışlarını əvəz edir. Narrativ sözünün
kökü “təhkiyənin dili” anlamına gəlir və postmodernizmdə narrativ tarixi hadisələrə bu hadisələrin təhkiyəsi kontekstində baxılır. Narrativ hadisələrin özəlliyi ondadır ki, onunla keçmişi
obyektiv şəkildə dəyərləndirməyə cəhd edilmir. Təsvir edilən hadisələrin subyektivliyi onları
interpretasiyalara meyilli edir.
Postmodernist konsepsiyaya görə mətndə hadisələrin son mənası üzərində deyil, onu necə təsvir etməyin, onu necə yollarla “düzməyə” diqqət yetirmək və dəyərləndirmək lazımdır.
R.Bart da məhz bu vacib xüsusiyyəti nəzərə almağı vurğulayır: “təhkiyə gerçəkliyə birbaşa
təsir nəticəsi kimi deyil, hekayənin özünə görə inkişaf edir, başqa sözlə nəticə simvolik
fəaliyyətdən başqa hansısa funksiya daşımır”- deyirdi [2; 234].
Yəni narrativ hadisələrin məzmununu fabuladan təhkiyə üsuluna və təhkiyə prosesinə
yönləndirir. Elə bu üzdən narrativ əsərdə hadisə və faktların ardıcıl düzümü kimi çıxış edir.
Bir vacib məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, onu süjetlə eyniləşdirmək olmaz, narrativ fabula
deyil, o fabulaya əsaslanan strukturdur. Elə bu üzdən onun müəyyən qanunlar əsasında müxtəlif tipləri mövcuddur.
Bədii nəsrin kommunikasiya növü kimi özəlliyi adresat və adresantlar arasında xüsusi
münasibətləri formalaşdırmasıdır. Oxucunun və ya resipiyentin mətni qavraması prosesi birinci mərhələdə əsərin müəllifindən gəlir, adresat və adresant məkan baxımından ayrılırlar.
Onların biri-birilə kommunikasiyasını təhkiyəçi(narrator) yaradır və narrator istənilən təhkiyənin vacib struktur elementi kimi çıxış edir. Məhz narrator əsərdəki hadisələrlə və oxucu arasında vasitəçi kimi çıxış edir, məhz o hadisələri qavramaq, onları müəyyən nəzər nöqtəsindən
vermək, təsvir üslubu və təhkiyə prosesi zamanı emosional qiymətləndirməyə yönəldir. Elə
buna görə narrator narrativ tipli əsərlərin aparıcı qüvvəsi kimi dəyərləndirilir [8; 67].
Göründüyü kimi müəllifdən fərqli olaraq narrator əsərin bədii aləminə aiddir və bu
üzdən nəql edilən hadisələrin ya birbaşa daşıyıcısı, ya da onu nəql edəndir. Əsərin müəllifi
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üçün əsərin bədii aləmindəki hadisələr onun yaratdığı uydurmalardır, narrator üçün isə real
hisslər və hadisələrin real iştirakçı mənasını daşıyır. Müəllif və narrator arasında fərqi aydın
şəkildə izah edən ədəbiyyatşünas Q.Quliyev R.Barta istinad edərək yazır: “Narrator və personajlar mahiyyət etibarilə “kağız varlıqlar”dır, hekayənin müəllifi heç cür bu hekayənin narratoru ilə qarışdırıla bilməz” [1;193].
Narrativ məkanda narrativin hadisələrə münasibəti və nəql edilən hadisələr müəllif intensiyasından, narratorun nəzər nöqtəsindən (fokallaşmasından) və təhkiyə tipindən asılır.
Nəql olan hadisələrin münasibətinə uyğun narrator aktor və auktor rolunda çıxış edə bilər.
Aktor və ya diegetik təhkiyəçi təhkiyə prosesində narrator və narrator-personaj kimi personal
məna yaradan mərkəz kimi də çıxış edir. Lakin funksiyalarına görə biri-birlərindən fərqlənirlər: “narrator təqdimetmə və nəzarət funksiyalarını boynuna götürür və heç vaxt hərəkət funksiyasını həyata keçirmir. Halbuki aktor hərəkət funksiyasını icra edir və təhkiyəyə nəzarət
funksiyalarından məhrum olur”[1;203].
Auktor isə ekzegetik təhkiyəçidir və o nəql edilən situasiyadan kənardadır, amma hər zaman əsərin bədii dünyasında yerləşir və bu üzdən obyektiv təhkiyəçi rolunda çıxış edir: “guya
müəyyən dünya haqqında müəyyən şeylər danışan şəxsdir və sonra da oxucunu əslində baş
verənləri bərpa etməyə çağırır” [1;195].
Narratologiyanın öyrənilməsində xüsusi rolu olan Hamburq Narratologiya Mərkəzinin
rəhbəri Volf Şmidə görə narrativ vasitələrin vacib şərtlərdən biri də narratoloji məkanda fokallaşma prinsipinə aydınlıq gətirməkdir[8]. Fransızca “focalization” sözü fokallaşma (mərkəzləşmə) mənasını bildirir və təhkiyənin bir yerə fokuslanması anlamına gəlir. Onun söz sənətində mahiyyətindən ilk dəfə fransız nəzəriyyəçisi Jan Puyon maraqlı müddəalar irəli sürmüş, daha sonra müasir narratologiyanın banilərindən olan Jerar Jenett tərəfindən təsnifatı
aparılmışdır. Məhz J.Jenett “narrativin fokuslanması” anlayışına narrativ məkanın vacib şərti
kimi aydınlıq gətrimişdir. J.Jennetə görə fokallaşma təhkiyədə nəzər nöqtəsi və onun vasitələrinin oxucuya çatdırılması üsuludur [4;204].
Postmodernist mətnin narrativ strategiyası bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə malikdir və
bu sıraya narrativ situasiyaları yaradan fraqmentarlıq, qeyri-müəyyənlik, montaj, rizom kimi
narrativ vasitələr də aiddir. Müəllifin narratoloji strategiyası kimi postmodernist mətndə metatekstuallıq və intertekstuallıq da vacib şərt kimi çıxış edir. J.Jenettin intertekstuallıqla bağlı
məşhur nəzəriyyəsini xatırlayıb onun metatekstuallıq bölgüsünü konkret postmodernist romanın narratoloji priyomu kimi dəyərləndirmək olar. J.Jenettə görə metatekstuallıq mətndə müxtəlif formalı şərhlər, interpretasiyalar və müəllif rəylərini nəzərdə tutur. Müəllif şərhləri kimi
metateksuallıq müəllifin yaratdığı mətnə şərhlər, müəyyən məzmuna aydınlıq gətirmək və
əsərin yaranması prosesinin izahıdır. Elə buna görə postmodernist romanda müəllif və mətn
arasında kommunikasiya yaratma cəhdi olan metatekstuallıq narrativ vasitə kimi vacib element sayılır. Bu zaman metatekstuallıq mətndə kompozisiya-struktur və məna yaratma funksiyasını daşıyır və demək olar ki, postmodernist romanlarda istifadə olunan vacib narrativ vasitədir. Məhz bu səbəbdən bir çox postmodernist nəsr nümunələri metatekstual xarakter daşıyır.
Metatekst müəllif şərhi kimi postmodernist romanlarda müəllif və oxucu arasında bədii kommunikasiyanı yaradan adresat funksiyası kimi çıxış edir.
Postmodernist romanın metatekst elementi bir qayda olaraq oyun xarakteri daşıyır və
süjet, motiv, dil və ədəbi priyomlarda ironik ton alır. Böyük Britaniya yazıçısı M.Emisin
“Reyçel qeydləri”(The Rachel Papers) romanında baş qəhrəman Çarlz ədəbi əsərlərdə qaldırılan ekzistensial problemləri yenidən yazmaq, onları təqlid etmək, özünün dediyi kimi “ekzistenisal refleksiya aparmaq” istəyir. Əsərin mətnində istifadə edilən metatekstuallıq müəllifin
narratoloji strategiyası kimi dəyərləndirilməlidir.
Metatekst müəllif mövqeyini əks etdirmək imkanına malikdir və bu halda o nəql
olunanlara münasibət bildirir, eyni zamanda da oxucuyla kommunikativ əlaqə yaradır. Başqa
sözlə metatekstuallığın semantikası müəllif oxucu və ya narrator resipiyent arasında dialoqun
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yaranmasına şərait yaradır. M.Emisin “Reyçel qeydləri” romanı metatekstual diskursun, yaradıcılıq prosesinin özünəməxsusluğunu və narrator-personajın yaranma prosesini öyrənmək baxımından maraq kəsb edir. Romanın mətni onu deməyə əsas verir ki, mətn sona yetmir və bu
üzdən çoxvariantlıdır. Narrator-personaj süjetin sonrakı davamıyla bağlı bir neçə variant irəli
sürür. Bu onunla bağlıdır ki, mətnin bir çox fraqmentləri qaralama qeydlərini xatırladır və
oxucu əsər boyu süjet yaranmanın şahidinə çevrilsə də onun yaranmasının deyil, güman edilməsinin, nə vaxtsa yaranacağının şahidi olur. M.Emisin romanı metatekstual diskursun vacib
elementlərindən olan təhkiyənin bədii refleksiya üslubundan yararlanmasıyla əlamətdardır.
Məhz bədii refleksiya mətndə müəllif-qəhrəman münasibətlərinə aydınlıq gətirir və Çarlz obrazı, narrator-personaj kimi müəllif “basqısından” azad şəkildə əsərdə öz şərhlərini verə bilir.
Demək, “Reyçel qeydləri” romanın narrativ strukturu refleksiv üsuldan istifadəylə bağlı
olub postmodernist romanın mətnini müəyyən edir. Göründüyü kimi postmodernist mətndə
narrativ prosesi nəql edən təhkiyənin refleksiya növündən istifadə edilir. XX əsrin sonu
yaranan romanlarda demək olar ki, refleksiya elementləri vacib priyom kimi çıxış edir və belə
romanlarda bütün diqqət yaradıcılıq prosesinə yönəlir, bir tərəfdən refleksiya yazı sənəti, onun
priyom və vasitələrinə diqqəti yönəlir, digər tərəfdən ədəbi əsərdə yerləşən daxili mətn elə
əsərin açılmasına, başqa sözlə oxucu anlamasına yönəlir: “İndi mən yazı masama yaxınlaşıram və siyirmədən təzə bloknotu çıxarıram və yazıram.
“Ruf aynada çarpayısında oturub onun arxasına baxan axmaq ayı balasıyla axmaq,
eybəcər-gəlinciyini görürdü. O, məktubu zərfə, zərfi isə yenidən stolun siyirməsinə qoydu.
Səliqəsiz, mənasız kosmetika yığınına nəzər yetirdi..”
Abzası başdan ayağa oxudum. Hətta iki dəfə oxudum. İnandırıcı gəlmədi.
Yerimdən qalxıb pəncərəyə yaxınlaşdım, deyəsən artıq on iki olub, qaranlıqdır. Yenidən
stula oturub yazıya başlayıram”[7;237].
Əsərdə də Reyçelə ünvanlanan yazılar sanki təhkiyənin nəqli üçün səbəb və ya fürsət
kimi görünür. Reyçelə ünvanlanan yazılarda narrator-personaj özü və həyatından bəhs edir,
məşhur ədəbi yazarların əsərlərinə istinad edir, başqa sözlə roman içində yeni roman yazır.
İngilis şairləri Bleyk, Kits poeziyasından istifadə edir, öz fikirləri ilə ədəbi qəhrəmanlar arasında paralellər aparır, bəzən isə onların rolunda çıxış edir.
Metatekst belə əsərlərin hazır mətn olmasını deyil, oxucunun gözü önündə yaranmasını,
çoxsaylı variantların olmasından xəbər verir. M.Emisin “Reyçel qeydləri” romanında da
narrator-personaj yaradıcı insanın funksiyasını daşıyır. Narrator-personaj ədəbiyyat və həyat
arasındakı sərhədləri silir, real dünya ilə uydurma dünya arasında yaşayır və bu üzdən postmodernist romanın təhkiyə situasiyası olan fiksional məkan yardır.
Digər tərəfdən roman birinci şəxsin adından danışılır və bu üzdən şəxsli naratoloji prinsipə əsaslanır: “Görünür mən sözləri ədəbiyyata çevirmədən onlardan istifadə edə bilmirdim.
Mən gün batanda ona göz yaşlarıma bürünmüş Çaykovskinin “Romeo və Cülyetta”sını, Kitsin
“Parlaq ulduzu”nu, tək-tənha öskürəklərə boğularaq yerimi açıb uzanmaq istədiyim səhnənin
videoyazısını yollamaq istəyirdim”[7;56].
Personaj-narrator aktorial təhkiyə situasiyası yaradır və bu üzdən diegetik narratordur.
Başqa sözlə, özü-özü haqqında danışır, təhkiyədə subyekt kimi və nəql onunan hadisədə isə
obyekt kimi çıxış edir. Təhkiyə narrator tərəfindən personal nəzər nöqtəsiylə – personajın nəzər nöqtəsi ilə nəql edilir, başqa sözlə, məna yaradan mərkəz narrator-personajdır: «Mənim
adım Çarlz Hayveydir, amma mənə baxan belə deməz. Bu ad kimə istəsən, ən güclü, qamətli
oğlana yaraşardı. Mən isə belə deyiləm. Ondan başlayım ki, doqquz yaşımdan eynək taxıram.
Orta boylu, əyri ayaqlar və yastı arxa, gözə girən bud sümüyü mənə özümdən razı qalmağa
səbəb vermir”[7;3].
J.Jenettin narratorun xarakterik xüsusiyyəti kimi qeyd etdiyi narratorial təhkiyə situasiyasında onun biliyi, introspeksiyalı bacarığı və nəzər nöqtəsi kimi vacib şərtlərini [6;63] Çarlz
obrazında, başqa sözlə narrator-personajın daxili fokallaşma prinsipinə uyğun hərəkət etdiyini
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görürük. Məlumdur ki, J.Jenett nəql olunana narratorun münasibətini sıfır, daxili və xarici
fokallaşma mərhələsinə ayırır və qeyd edir ki, daxili fokallaşamada təhkiyə personajın nəzər
nöqtəsi ilə nəql edilir[8;64].
Narrator-personaj Çarlz da roman boyu təhkiyə prosesində diyegetik narrator kimi çıxış
edir, nəql edən “mən” və nəql olunan “mən” kimi aktor situasiyası yaradır.
Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, Martin Emisin “Reyçel
qeydləri” romanının təhkiyəsi yalnız narrator-personaj tərəfindən nəql edilir və bu üzdən əsərin narrativ strategiyasını monofonik narratoloji prinsip kimi nəzərə almaq lazımdır. Monofonik narratoloji strategiya V.Şmidin də qeyd etdiyi eksplisit, diyegetik narratorun təhkiyəsində
şəxsli narrativ, özü-özü haqında danışan avtonarratorun iştirakı ilə həyata keçirilir.
Britaniya postmodernist romanında monofonik narratoloji prinsipi biz Piter Akroydun
“Oskar Uayldın vəsiyyəti” romanında da izləyə bilərik. “Oskar Uayldın vəsiyyəti” postmodernist mətnin prinsiplərinə əsasən yazılıb və romanın bədii ələmi universal süjet xəttini deyil,
fraqmentlərə bölünmüş, mozaika prinsipi əsasında yazılmış qeyri-xətti süjeti xatırladır. Roman gündəlik, bioqrafiya, avtobioqrafiya, esse, tarixi-xronikal yazı və ədəbi-tənqidi yazıların
sintezindən yaranıb.
Müəllif əsəri Oskar Uayldın dostu Alfred Duqlasa ünvanlandığı “De Profundis” adlı
məktubunun əsasında yazıb. Piter Akroydun yazıçı məharəti və “postmodernist duyum” tərzi
romana bir məna deyil, bir neçə məna verir, Oskar Uayldın şəxsiyyəti və yazı manerasında
gizlənən “gizlilərə” yol açır. Postmodernist diskurs mətnin bütün mərhələlərində müxtəlif
mənalara işıq salmasına səbəb olur.
Məlumdur ki, yazıçının “Dorian Qreyin portreti” romanı onun üçün həddindən artıq
şəxsi idi və bu üzdən həm bu roman, həm də “De Profundis” etiraf-məktubu “Oskar Uayldın
vəsiyyəti” romanının əsasını təşkil edir. Təhkiyə birinci şəxsin adından nəql edilir və bu
üzdən hadisələr şəxsli narrativ startegiyaya əsasən yazıçının “portretini” cızır. Yazıçının həyat
və yaradıcılığını öyrənən ədəbi tənqid Oskar Uayldın ədəbi yaradıcılığını onun həyatı ilə sıx
bağlayır və elə buna görə postmodernist yazıçı Piter Akroyd öz qəhrəmanını mətnlə yaşayan,
reallıq və bədii uydurma arasında “itib-batan” obraz kimi canlandırır.
Bir qayda olaraq J.Jenettin fokallaşma adlandırdığı və personajın nəzər nöqtəsiylə danışılan hadisələr daxili fokallaşma yolu ilə baş tutur. Narrator-personaj özü haqqında danışır,
ömrünün son günlərini yazıya alır, başqa sözlə aktorial narrator kimi çıxış edir. Nəql olunan
hadisədə obyekt, təhkiyədə subyekt kimi çıxış edən personaj məna yaradan mərkəzi – daxili
fokalşamanı icra edir.
Yarı bədii, yarı sənədli formada P.Akroyd Oskar Uayldın şəxsiyyətini canlandırmağa
cəhd edir və bu üzdən “De Profundis” etiraf-məktubunu yenidən “yazır”, yazıçının bioqrafiyasına yeni “həqiqətlər” əlavə edir. Ədəbiyyat tarixindən məlumdur ki, Oskar Uayld gündəlik
yazmasa da məktub şəklində ədəbi-tənqidi fikirləri ilə tanınmışdır. Bu baxımdan P.Akroydun
romanı ədəbi-tənqidi fikirlərin məcmusu sayılmalıdır. Romandakı etiraf intensiyası narratorpersonajın düşüncələrində ona qarşı edilən inanılmaz anlaşılmazlıqda, ona qarşı icra edilən
ədalətsiz cəzada və bu səbəbdən dərin üzüntülərdə öz əksini tapır. Narrator-personajın təhkiyəsi oxucuya bir daha onun günahsız olması və ya səbəbsiz cəzalanmadan doğan iztirablarını
anladır. Gündəlik forması narrator-personajın hamıya deyə bilmədiyi, aşkar şəkildə danışmadıqlarını səsləndirməyə imkan yaradır. Etiraf-məktub oxucu ilə mətn arasında kommunikasiya
yaradır, qəhrəmanın iç dünyasını başa düşməyə, anlamağa və onu bağışlamağa imkan yaradır.
Təhkiyə intensiyası özlüyündə “bədii aləmi temporal struktur səviyyəsində”[8] təsvir
edən hekayədir və o daha çox narrator və oxucu(resipiyent) arasında kommunikasiya aktını
icra edir. Narrativ strategiyalar(təhkiyə intensiyası) tək əsərin bədii strukturu ilə bağlılığı deyil, eyni zamanda da yazıçının bədii metodu, dünyanı obrazlı şəkildə görmə üsulu və ya necə
təsvir etməsidir. “Oskar Uayldın vəsiyyəti” romanının avtofiksional təbiəti əsərin ilk səhifələrindən özünü biruzə verir. Gündəlik janrında yazılan təhkiyə narrator-personajın diliylə nəql
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edilir: “Bu gün səhər mən yenə Müqəddəs Yulian kilsəsinə girdim. Mehriban küre elə zənn
edirdi ki, mən böyük kədər içindəyəm. Bir dəfə altarın qarşısında diz çökəndə o, mənə yaxınlaşıb sakit səslə dedi: “Allah bağışlayandı, sizin dualar eşidiləcək, cənab”. Mən bilərəkdən
yüksək səslə cavab verdim ki, mənim bütün dualarım eşidilib və elə bu səbəbdən mən hər gün
onun yanına kilsəyə kədərli gəlirəm”[6;28].
Uydurma və gerçəkliyin sərhədlərində qurulan roman dünyası narrator-personajın diliylə
nəql edilir. Ömrünün son günlərini yaşayan Oskar Uayld gündəlik şəklində doğulduğu gündən
onun yazılmasının son anına qədər baş verən hadisələri yazıya alır və bununla da özü haqqında
bütün həqiqətləri kağıza “tökür”. V.Şmidin də qeyd etdiyi kimi narrativ instansiya eksplisit narrator tərəfindən həyata keçirilir. V.Şmidə görə avtodiyegetik narrator təhkiyə aləmində özü-özü
haqqında danışır [8;25]. Əsərdəki eksplisit narrator birinci şəxsin adından danışır və hadisələrə
aydınlıq gətirir: “Mən çətin adamam. Məni darıxdırıcılığın sadəliyi üzür. Bəzi sənətkarları
suallar düşündürür, digərləri isə cavablar axtarır. Mən cavab verəcəm, amma sualı səbirsizliklə
o biri dünyada gözləyəcəm. Kimdir Oskar Uayld? Bilmək istəyirsənsə “Tanqeyzer”ə yazılmış
uvertüranı dinlə”[6;37]. (R.Vaqnerin “Tanqeyzer” operasına yazdığı uvertürası – Y.A.)
Təhkiyə Oskar Uayldın adından nəql edilir. Narratorun təqdimatı “mən” əvəzliyinin
köməyi ilə baş verir: “məni üzür”, “mən cavab verəcəm”, “mən gəlirəm”. Göründüyü kimi
narratorun hadisəni nəql etməsi personal xarakter daşıyır və belə halda o diyegetik narratorial
situasiyaya xidmət edir: “Məhkəmə oxunuşunun dəhşətli günlərində mən poçtla bir məktub
aldım. Orada qədim dövrlərdə mövcud olmuş bir heyvan şəkli var idi. İngilislər məni məhz
belə heyvan kimi görürdülər. Görünür onlar mənim simamda vəhşini ram etmək istəyirdilər.
Bu səbəbdən onlar “məni” qəfəsə salmışlar”[6;20].
Diyegetik narratoru bir qayda olaraq eksplisit narrator və ya aktor adlandırılar və belə
təhkiyəçi özü haqqında danışır, təhkiyədə subyekt kimi çıxış edir. Diyegetik narrator uydurma
bədii dünyaya aiddir və bu şəkildə nəql edən “mən” və nəql olunan “mən” təhkiyə instansiyalarına ayrılır. Müəllifin narratloji strategiyası kimi belə təhkiyə prinsipi mətnin avtofiksionallığına xidmət edir, narrator-personajın “müəllif maskası” olmasına işarə edir, digər tərəfdən müəllifə təhkiyə instansiyasını dəyişməyə zəmin yaradır. Müəllifin narratoloji məkanın
yaranmasında daxili fokallaşma prinsipindən istifadəsi də nəql olunanlara narratorun münasibətini müəyyənləşdirir: “Yad ölkə irlandlara yəhudilərin Babil əsirliyi mənasını verir. Vətən
hissi bizdə evdən uzaqda baş qaldırır. Sözün əsl mənasında yalnız başqa əcdadlar arasında biz
irlandiyalı oluruq. Mən Uilyam Yetsə bir dəfə dedim ki, biz böyük şanssızlar millətiyik. Sonralar anladım ki, şanssızlıq böyük qüvvə əldə etməkdir. İrland xalqı öz çörəyini göz yaşlarıyla
isladıb”[6;37]. Göründüyü kimi diyegetik narrator təsvir olunan bədii aləmə aiddir və bu halda onun bilikləri məhduddur. Narrator-personaj yalnız öz subyektiv fikirlərini nəql edir, onun
diyegetikliyi ekzegetik auktorial təhkiyə situasiyasından fərqli olaraq xarici fokallaşmaya yol
tapa bilmir və bu üzdən yalnız personajın bilgisi qədər danışa bilir.
Narrativliyin daima dəyişməsi və narrator-personajın mətnin narrativ məkanında yerdəyişməsi, başqa sözlə nəql edən “mən”dən, nəql olunan “mən”ə qədər təsviri qəhrəmanın bütün
aspektlərdə işıqlandırılmasına yol açır. V.Şmid qeyd edirdi ki, oxucu ilə mətn arasında kommunikasiyanın yaranması üçün “müəllif təhkiyəni elə qurmalıdır ki, təhkiyə üsulunun özü mənalı olsun” [8;28]. Öz həyat tarixçəsini danışan personaj-narrator metatekstual “gedişlər”
edir, gah öz romanından iqtibaslar gətirir, gah da əsərinə şərhlər verir: “Həyat həmişə incəsənətin arxasınca gedir. Mənim gerçəkdən ilk maraqlı əsərlərimdən biri “Dorian Qreyin portreti” oldu. Bu debüt deyildi, lakin ondan heç də az geri qalmayan skandal idi. Başqa cür ola da
bilməzdi: mən axı dövrümü öz nəslimin gözünə necə var elə dürtmək istəyirdim və eyni zamanda da ingilis nəsrindəki kanonlara və şərtiliklərə meydan oxuyurdum... Kitab dəhşət idi,
mən onu odlu-alovlu ruh yüksəkliyi ilə yazmışdım. Mən çox tez işləyirdim, elə də hazırlıqlı
deyildim. Amma elə çıxdı ki, kitabın dərinliyində özüm yerləşdim. Bütün varlığım ora hopmuşdur, amma hara? Onu bilmirdim” [6;67].
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Göründüyü kimi romanın bədii aləmindəki eksplisit narrator uydurma içində uydurmaya meydan açır, personajın nəzər nöqtəsiylə “bəzi nəzər nöqtələrini” nəql edir.
P.Akroydun “Oskar Uayldın vəsiyyəti” əsəri postmodernist romanın poetikasını müəyyən edən bədii intensiya və avtofiksionallıqla əlamətdardır. Müəllif intensiyası və avtofiksionallığı oxucuya yönəlmiş narrativ vasitə kimi romanın mətnini müəyyən edir. Məlumdur ki,
bədii mətn birmənalı şəkildə ünvanlı müəllif-oxucu kommunikasiyası formasıdır və bu mənada romanın mətn “göndərmələrində” oxucunun müəllif intensiyasını anlaması narratoloji strategiya kimi başa düşülməlidir.
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Автофикция в постмодернистском тексте
(на материале романов М. Эмиса «Записки о Рейчел»
и П. Акройда «Завещание Оскара Уайльда»)
Резюме
Согласно постмодернистской концепции, текст следует оценивать не по конечному
смыслу повествуемых событий, а по способам их изображения, своеобразию их «расположения». Автор статьи говорит о типах повествования в романах М.Эмиса «Записки о Рейчел» и
П.Акройда «Завещание Оскара Уайльда», выявляет единого повествователя – нарратора-персонажа, в связи с чем рассматривает такой тип повествования в качестве нарративной стратегии и
в результате оценивает монофонизм в качестве нарратологического принципа. В нарративном
пространстве обоих романов выявляется присутствие повествующего о себе автонарратора,
изучаются признаки интенций и автофикции. Автофикция как нарративное средство рассматривается в качестве направленного на читателя приема постмодернистской игры.
Y.A.Abdullayeva
Autofiсtion in Postmodern Text
(based on novels “The Rachel Papers” by M. Amis
and “The Last Testament of Oscar Wilde” by P. Ackroyd)
Summary
According to the postmodern concept, the text should not be evaluated on the final meaning of the
narrated events, but on the ways of their depiction, the originality of their “location”. The author of the
article talks about the types of narration in the novels “The Rachel Papers” by M. Amis and “The Last
Testament of Oscar Wilde” by P. Ackroyd, reveals a single narrator – character narrator, in connection
with which the author considers this type of narration as a narrative strategy and as a result evaluates
monophonism as a narratological principle. In the narrative space of both novels, the presence of a selfnarrator narrating about himself is revealed, signs of intentions and autofiction are studied. Autofiction as
a narrative means is considered as a reader-oriented technique for a postmodern game.
Rəyçi: f.e.d., prof. H.Ə.Əliyeva
Redaksiyaya daxil olub: 16.12.2019
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Ədəbiyyatşünaslıq və psixologiya elmləri insanın müxtəlif psixoloji vəziyyətlərini
analiz etmək baxımından bir-biri ilə sıx əlaqədədir. Ədəbi mətnlərdə xarakterlərin yaradılması
və onların təhlili prosesində psixologiya kompas mahiyyəti daşıyır. Xüsusilə insanın şüuraltı
və yaradıcı fəaliyyətini müxtəlif prizmalardan öyrənməyə çalışan psixoanaliz ədəbiyyat üçün
olduqca əhəmiyyətlidir. Ziqmund Freyd tərəfindən yaradılan psixoanalizin sənətkarlara, daha
sonra ardıcılları tərəfindən sənət əsərlərinə tətbiqi psixoanalizlə ədəbiyyatın eyni müstəvidə
kəsişməsinə səbəb olmuşdur.
Berna Moran psixoanalizin yaranma səbəbinin “yazıçının fərdi şüursuzluğunu ortaya
çıxarmaq, əsərdəki obrazların psixoloji vəziyyətlərinə baxmaq, digər tərəfdən əsər yaratma
prosesinin necə baş verdiyini araşdırmaq” (6, s.149) olduğunu qeyd edirdi.
Psixoanalitik metod Z.Freydin nəzəri ilə bədii əsərin strukturunu, obrazlar arasında baş
verən kolliziyaların kökünü, obrazların faciəsinin, komik və ya dramatik situasiyaya düşməsinin səbəblərini fərdi şüursuzluqla və ya təhtəlşüurla əlaqələndirməsini ortaya qoydu. Karl
Yunq isə təhtəlşüur məsələsində bir az da irəli gedərək kollektiv şürsuzluq və bununla da
arxetiplər nəzəriyyəsini yaradaraq psixoanalitik metodun miqyasını daha da genişləndirdi.
Freyd qeyd edirdi ki, sənətkarın yaratdığı əsərə psixoanaliz müalicəsində olan bir xəstənin sözləri kimi yanaşılmalı və yazıçının şüuraltı dünyasına işıq salacaq məlumatlar ortaya çıxarılmalıdır. Freyd sənətkarın yaratdığı əsəri gündüz röyalarına yəni, fantaziyaya bənzədir, sənətkarların basdırılmış istəklərini bu şəkildə ortaya çıxardıqları fikrini müdafiə edirdi.
Məhz bu metod ortaya çıxdıqdan sonra bədii mətnin strukturunun, obrazların, bədii təsvir və ifadə vasitələrinin, süjetin psixoanalitik prizmadan şərhi psixologizmi ədəbi mətndə bir
prinsip kimi ortaya çıxardı.
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ədəbiyyatımızda mövcud mətnlərə və onların müəlliflərinə psixoloji nəzəriyyələr rakursundan yanaşma müxtəlif ədəbi-tənqidçilərin fikirlərində
əks olunmuşdur. Xüsusən M.İmanov, M.C.Cəfərov, K.Talıbzadə, X.Əlimirzəyev, Y.Qarayev,
B.Əhmədov, İ.Rəhimli, M.Əlizadə, A.Dadaşov, A.Məmmədov, Ə.Ələkbərli, V.Sultanlı,
C.Yusifli və digərləri öz məqalələrində, elmi əsərlərində ədəbiyyatımızda psixologizm, psixoloji təhlil məsələsinə toxunaraq bu məsələyə ümumi nəzər yetirməklə yanaşı, eyni zamanda
problemə konseptual yanaşmaları ilə diqqəti cəlb edirlər.
Azərbaycan ədəbi-tənqidi fikir tarixində obrazların psixoloji kimliyi məsələsi, həmçinin
ədəbi mətnin doğurduğu psixoloji məqam 60-cılar nəslindən sonra bir tendensiyaya çevrilmişdir.
Yaşar Qarayev qeyd edirdi: “Altımışıncıların hər şeydən əvvəl, insana diqqəti dərinləşdi. Altımışıncılar insan mövzusunu bədii ədəbiyyata yeni mövzu, yeni problem kimi yenidən
daxil etdilər. Bu problemdə əvvəlki onilliklər üçün diqqət hədəfi olmayan, arxa planda qalan
qatları qaldırdılar. Söhbət – şəxsiyyətə, fərdə, mənəvi-psixoloji, daxilə artan bədii maraqdan
gedir, zamanı, mənəvi gerçəkliyi birbaşa ictimai sistem kimi yox, əvvəl vicdanı, etik səltənət
kimi, əxlaq mehrabı kimi açan bədi təhlil və tədqiqatdan gedir” (5, s.479).
67

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

6 / 2019

Cəmiyyət həyatı kimi bədii əsərlər də mənəvi-psixoloji problemlərdən kənarda mövcud
ola bilməz. Bu baxımdan, müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də mənəvi-psixoloji problemlərin bədii mövzu obyektinə çevrilməsidir. Əsərdə
psixoloji problemlərin işlənilməsi, fərdin, cəmiyyətin mürəkkəb psixologiyasının bütün çalarları ilə açılıb oxucuya çatdırılması yazıçıdan insanın daxili-mənəvi dünyasına dərindən bələdlik, yüksək yaradıcılıq məharəti tələb edir.
Gerçəkliyi əks etdirmənin başlıca vasitələrindən biri kimi psixologizm Şərif Ağayarın
nəsrində də özünü göstərir. Şərif Ağayarın “Daxal”, “Evimiz”, “Mənim 16 saatım” hekayələri, “Kərpickəsən kişinin dastanı” povesti, “Haramı” romanı özündə psixoloji baxımdan gərgin vəziyyətləri ehtiva edir, obrazların gözlənilmədən düşdüyü ictimai, sosial vəziyyət və zaman onların taleyini daha da dramatikləşdirir.
Psixoloji kontrastlarla zəngin olan “Kərpickəsən kişinin dastanı” povestində təsvir olunan hadisələr, yaradılan obrazlar baş verən əhvalatların məğzinin üzə çıxarılması baxımından
xarakterikdir. Müəllif əsərdə daxili dünyasının özünəməxsusluqları ilə seçilən obrazlar yaratmışdır. Yazıçı təsvir etdiyi obrazların hər birini fərdi cizgiləri, daxili ziddiyyətləri ilə canlandırmışdır. Dövrün sosial, mənəvi-psixoloji ab-havası uğurla povestin süjet çərçivəsinə hopdurulmuşdur.
Müəllif əsərdə insan taleyinə olan biganə münasibəti qamçılayır. Burada əsas söhbət
qaçqınlıq, qaçqının taleyindən yox, insan taleyindən gedir. Qaçqınlara göstərilən yad, soyuq
münasibət müəllifi əsərdə narahat edən problemlərdəndir. Yazıçı zamanın nəbzini tutaraq, cəmiyyətin real mənzərəsini canlandırmağa müvəffəq olmuşdur. Povest yaşadığı torpaqlardan
didərgin düşüb tanımadığı kəndə gələn və adaptasiya olmağa çalışan bir ailənin düşdüyü tragikomik situasiyaları əks etdirir. Qaçqın ailəsinin tanımadığı kəndə adaptasiyasını əks etdirən,
bu mərhələdə başlarına gələn hadisələr, qarşılaşdığı çətinliklər, düşdükləri gərgin psixoloji vəziyyətlər əks olunmuşdur. Kənd əhalisi qaçqın ailəsinin yaşamaması üçün əlindən gələni etsə
də, ailənin yaşamaq üçün, ayaqda qalmaq üçün daim yollar axtardığının şahidi oluruq. Bu da
zahirən gücsüz görünən qəhrəmanın daxilən nə qədər güclü olduğunu göstərən faktorlardandır. Əsərdə bir məsələnin şahidi oluruq ki, bu ailə xarici və daxili dünyanın ziddiyyətləri
arasında hərəkətsiz qalmır.
Xalq yazıçısı, ədəbiyyatşünas Elçin, Şərif Ağayarın “Kərpickəsən kişinin dastanı” əsəri
haqqında belə deyir: ““Kərpickəsən kişinin dastanı" fraqmentvariliyinə, bəzi hallarda mətn
pərakəndəliyinə baxmayaraq, kədərli emossional təsir gücünə görə mənim son illərdə Azərbaycan prozasından oxuduğum tutarlı əsərlərdən biridir və bu povestin bədii-estetik baxımdan
mühüm cəhəti, müəllifin uğurunu müəyyənləşdirən əsas xüsusiyyəti odur ki, əsərin qəhrəmanları - hadisələri danışan gənc, onun atası, anası, kiçik qardaşı və bacısı - heç vəchlə "ay aman,
mən bədbəxtəm!" deyə haray-həşir salmır. Şərif Ağayar bu bədbəxtliyi, əlacsızlığı, təqdim
etdiyi surətlərin son dərəcə ağır aqibətini göstərməyi bacarır, o, şikayət etmir, bədii sözün
gücü ilə təlqin edir və bu bədii təlqin dəqiq tapılmış detalların, mövzuya bütün incəliklərinə
qədər bələdliyin sayəsində oxucunu ələ alır” (4, s.18).
Əsərdə baş verən hadisələr, obrazların düşdüyü gərgin situasiyalar onların mürəkkəb
psixoloji kimliklərinin formalaşmasına gətirib çıxarır. Əsər sadə süjet xəttinə malik olsa da
özündə dərin psixoloji məqamları ehtiva edir. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Kişi də
ailəsi ilə bərabər, doğma Laçından qaçqın düşüb və bir Aran kəndində kimsəsiz bir evdə məskunlaşıb. Ancaq bir müddətdən sonra məlum olur ki, bu evi də təcili boşaltmalıdırlar. Kişi həmişəki kimi dərin fikrə qərq olur və nəhayət qərara alır ki, çayırlıqda ona ayrılmış kiçik torpaq
sahəsində özlərinə bir daxal tiksin. Bütün əhvalat da bundan sonra başlayır və bu "bütün əhvalat" isə ondan ibarətdir ki, daxal üçün çiy kərpic, daxalın orta tirini kəsib düzəltmək üçün də
ağac əldə etmək lazımdır. Əziyyət və rəzalətdən sonra daxal, demək olar ki, əmələ gəlir, düzdür, hələ qapı-pəncərəsi salınmayıb, çardağın da üstünə şifer əvəzinə müşəmbə çəkib, nazik
torpaq qatı töküblər. Bir də ki, orta tir əyilir və tavan çökməyə başlayır, ona görə də Kişi bu
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qərara gəlir ki, daxalın ortasına haşa qoysun. Povest kişinin “Ortasına haça qoyulan daxalın
isə tövlədən heç bir fərqi yoxdu” (2, s.47) cümləsi ilə bitir. Bu cümlə isə obrazın daxili dünyasının psixoloji faciəsini açıq şəkildə əks etdirir. Qəhrəmanın görmək istədiyi bu iş proses olaraq onun psixoloji kimliyinə işıq tutur. Kişi, yaxud əhvalatçının atası povestin əvvəlində yurdyuvasından didərgin düşmüş, çətin vəziyyətdə yaşayan, özünə bir kömə qaralamaq məqsədilə
yola çıxan, bu yolda qarşılaşdığı maneələr, onun şəxsiyyətini əzən səbəblər üzündən dəyişən,
əzilmişlik kompleksindən xilas olmaq üçün hətta öz övladını kimisə döyməyə təhrik edən və
bunu öz övladı qarşısında keçilməz sədd kimi qoyan dəyişkən psixoloji obrazdır. O düşdüyü
situasiya ilə barışan, qarşılaşdığı əzab-əziyyətlərə sinə gərməyi bacaran, çətinlikdən qorxmayan zamanın özünün formalaşdırdığı qəhrəmandır.
Bütün bu işlərdə onun yanında olan və etiraf etməsə belə, özünə arxa bildiyi övladı isə
real dünyadakı kimliyi yuxularında da psixoloji kimliyini müxtəlif vəziyyətlərdə aydınca büruzə verən obrazdır. Hər iki qəhrəmanın qarşılaşdığı çətinlik, üzləşdiyi konflikt eynidir. Onlar
təkcə povestdə adı keçən Kərimin atası, Kərimin özü, İlyas kişi, Şofer Zülfüqarla qarşılaşdırılmırlar, müəllif onları əsər boyu düşdüyü acınacaqlı ictimai-sosial durumla üz-üzə qoyur.
Məhz bu qarşıdurmada onlar psixoloji xarakter olaraq dəyişir və öz məqsədlərinə doğru daha
mətin addımlarla irəliləyirlər.
Zamanın doğurduğu daha bir qəhrəman isə Şərif Ağayarın “Haramı” romanındakı Səməndər obrazıdır. Bu obraz ilk baxışdan klassik mətnlərdən gələn – Ata Karamazov, Cahandar ağa obrazları ilə çox yaxından səsləşir. Demək olar ki, qəhrəmanların taleyi də eynidir.
Hər üç qəhrəman öz nəfsinin qurbanıdır. Ata Karamazov kimsəsiz, kömək uman bir qadını
zorlamaqla, Cahandar ağa başqasının arvadını qaçırıb onu özünə arvad etməklə, Səməndər isə
sahib olduğu obada onun xidmətçisi olan ailənin qızına tamah salmaqla, onu öz yatağına salmaqla öz talelərini yazırlar. Səməndər obrazı Laçın obalarından didərgin düşən ölkəmizin
başqa bir rayonunda məskunlaşan mülkədardır, sahibkardır. O hesab edir ki, əlində geniş imkanlar var, etdiyi hər bir cinayəti belə ört-basdır etmək gücündədir. Amma var-dövlət və imkanlar təkcə onun gözünü deyil, düşüncələrini də bağlayaraq korşaldır, nəticədə gözləmədiyi
şəxs – öz həyat yoldaşı Xalidə tərəfindən qətlə yetirilir.
Ş.Ağayar əslində romanda Qarabağ müharibəsinin doğurduğu və bütöv bir nəslin fəciəsinə səbəb olacaq gerçəkliklərdən bəhs edir. Məhz bu gerçəkliklər insanların psixoloji durumuna öz hökmranlığını edərək onları dəyişdirir. Səməndər obrazı həm yaşadığı mühitlə, həm
də öz daxili aləmi ilə ziddiyyətli bir obrazdır. Romanda onun psixoloji keyfiyyətlərinin açılması ilə bağlı kifayət qədər səhnələr, vəziyyətlər, dialoqlar və qarşılaşdırmalar mövcuddur.
Romanın bir neçə yerində Səməndərin qəzəblənməsini, hiddətini, hadisələrə və məsələlərə münasibətini müxtəlif təsvirlərin köməyi ilə görürük. Bu hisslərin hər dəfə mümkün qədər geniş rakursda təqdim edilməsi də təsadüfi deyildir, hər bir detal birbaşa Səməndər obrazının xarakterinin ziddiyətliliyini, mürəkkəbliyini hiss etməyə imkan yaradır.
Səməndər obrazı olduqca təzadlı şəxsiyyətdir, haradasa onu Cahandar ağanın deqradasiyaya uğramış versiyası da adlandırmaq olar. Onda Cahandar ağanın ağayanalığı yoxdur, kobuddur, söyüşlə danışır, hətta anası və arvadıyla da çox kobud davranır. Amma eyni zamanda
mərddir, cəsarətlidir, qorxmazdır.
Bu ipə-sapa yatmayan yekəpər sanki orta əsrlərdən atlanaraq, gəlib XXI əsrə düşüb. Səməndər Cahandar ağaya oxşayır, ancaq fərqlilikləri də var. Cahandar ağanın gözünün qabağında ən yaxın yoldaşı belə kiminsə qızını zorlaya bilməzdi. Bu Cahandar ağa üçün inanılmaz
bir hadisə olardı və bunu qeyrətsizlik hesab edərdi. Ancaq Səməndərin gözü önündə bu baş
verir, Eyvazın heyrətlə “Sən də durub baxırdın?” (1, s.102) sualına sanki normalda belə olmalı imiş kimi “Nəyimə lazımdı, özü tanıdığıdı, öz yerlisidi, özü bilər” (1, s.102) deyərək gülür. Ayrıca, Cahandar ağa övladlarının təhsili barədə daha çox düşünür, Səməndər isə yaxşı
oğru övlad yetişdirmək barədə.
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Müəllif Səməndər obrazını oxucuya bu şəkildə təqdim edir: “Səməndər vəzifəli adama
oxşamırdı. Geyimindən, qırımından kənd adamına bənzəyirdi. Gorgobud, saymaz... Diqqətlə
baxanda onun çox yaraşıqlı olduğunu fərq etdim. Elə bil istedadlı bir heykəltəraş yonub düzəltmişdi Səməndəri.
Əlləri totuq görünürdü, ancaq yanındakı adamlarla müqayisə edəndə adam dəhşətə
gəlirdi – pəncələri çox enli, barmaqları gödək, yoğun idi.
Ayağına geyindiyi xrom çəkmə, çox yəqin ki, tikilməydi. Heç bir mağazada eni-boyu
bərabər olan belə ayaqqabı görməmişdim. Qalınlığı isə, ilahi, hardasa 10-15 santımetr olardı.
Köklüyünə rəğmən hərəkətləri çevik idi. Yeriyəndə boynunu irəli uzadır, incəsi ayrı, kürəyi
ayrı hərəkət edirdi.
Hövsələsiz adama bənzəyirdi, bir yerdə dayanmır, gah siqaret çəkir, gah maşının yanında ora-bura gəzinir, gah da gözünün birini qıyıb yanpörtü adamları, qapımızı, “ev”imizi
gözdən keçirirdi” (1, s.50).
Əslində Səməndərin psixoloji kimliyinə son cümlə daha çox aydınlıq gətirir. Səməndər
romanda baş verən olaylarda bəzi məqamlarda müsbət obraz kimi ortalığa çıxsa da, onun
yazıçı tərəfindən verilən çatışmazlıqları və davranışları onu müsbət obraz qəlibindən çıxarır
və gərgin psixoloji bir tipə çevirir.
Şərif Ağayarın nəsr əsərlərində obrazların təqdimi, daxili aləmin açıqlanması, bir insan
kimi mürəkkəb səciyyəsi, ziddiyyətləri ilə diqqət cəlb edir. Obrazların daxili dünyasında baş
verən təzadlar zahiri əlamətlərdə, obrazların hərəkət və davranışlarında təzahür edir və daxili
hiss-həyəcanları, düşüncələri psixoloji aspektdə təqdim olunur.
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В данной статье описываются особенности психологии, которые проявляются в прозе
Шарифа Агаяра. Его истории, повествование о «Человеке-кирпиче», романе «Харамы» отражают психологию общества, моральное и психологическое состояние персонажей и напряженные психологические ситуации, в которые они попадают. Эти прозаические примеры отражают
реалистичные взгляды азербайджанского общества в период независимости.
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Summary
This article describes the peculiarities of psychology that are manifested in Sharif Aghayar's prose.
His stories, the narrative of The Brick Man's Story, the novel Haramy reflect the psychology of society,
the moral and psychological state of the characters, and the tense psychological situations they fall into.
These prose examples reflect realistic views of Azerbaijani society during the period of independence.
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V-XV əsrlər anqlo-sakson ədəbiyyatının yarandığı və təşəkkül tapdığı bir dövrdür.
Anqlo-saksonların epik ədəbiyyatı öz başlanğıcını V əsrin ortalarından german tayfalarının
(anqllar, sakslar, yutlar) Britaniya adalarında məskunlaşdığı dövrdən götürmüşdür. Qədim
anqlo-sakson ədəbiyyatının, xüsusilə də eposunun formalaşmasında kelt və german ənənələrinin böyük rolu olmuşdur.
Hələ lap qədim zamanlardan Britaniya adaları müxtəlif adlar altında finikiyalılara və
yunanlara məlum idi. German tayfalarının Britanya adalarına gəlişinə qədər həmin ərazilər
dəfələrlə Avropa qitəsindən olan digər tayfalar tərəfindən işğallara məruz qalırdı. Hələ e.ə. VI
əsrdə Britaniyanı keltlər zəbt etmişdilər. Lakin keltlərin bura gəlişinə qədər burada piktlər,
atekkotlar və kaledonslar məskən salmışdılar. Bizim eranın I əsrindən V əsrə qədər isə ada
romalıların nəzarətində olmuşdur.
Əvvəllər Britaniya Albion adlanırdı ki, bunun da kelt mənşəli olması ehtimal edilirdi.
Lakin adanın yerli kelt tayfalarına və yunanlara məlum olan digər adı da vardı. Bu Britaniya
(Britannia, Brython) idi. Etimoloji cəhətdən tam aydınlaşdırılmayan bu toponimin nüfuzlu bir
kelt tayfasının adından götürüldüyü daha çox ehtimal edilir. Keltlər skottlardan, piktlərdən və
sonralar sakslardan seçilmək məqsədilə özlərini “britaniyalılar” (britanni) adlandırırdılar.
Adanın Albion adlandırılması faktına Möhtərəm Bedanın “Anql xalqının kilsə tarixi”
əsərində də rast gəlinir. Beda yazır: “Britaniya - okeanın ortasında, əvvəllər Albion adlandırılan adadır. O, Avropanın nəhəng hissələri olan Almaniyadan, Qalliyadan və İspaniyadan əhəmiyyətli dərəcədə uzaq məsafədə yerləşir” [1, s. 6]. Bedaya görə “Britaniya” (Brittania) adı
adaya romalıların vaxtından verilmişdir. Kelt mənşəli bu söz brittlərin əfsanəvi başçısı Priyden (Prydein), həmçinin britt tayfalarından olan koritanlarla (pritanlar) bağlıdır. Anqlo-saksonların gəlişindən sonra adanın brittlər yaşayan hissəsi Britaniya adlanmağa başladı. Yalnız
Möhtərəm Beda Orta əsrlər müəllifləri içərisində ilk olaraq bütün adanı Britaniya adlandırmışdı. Kral Alfredin zamanında Bedanın “Anql xalqının kilsə tarixi” əsəri ingilis dilinə çevriləndən sonra ada paralel olaraq həm “Britaniya”, həm də “İngiltərə” adlanmağa başladı. Lakin
qeyd etmək lazımdır ki, Britaniyanın anqlo-saksonların məskunlaşdığı cənub hissəsi İngiltərə
adlanırdı. Brittlər bu ərazini Logriya (Lioegr) kimi tanıyırdılar.
Keltlərin Britaniyadakı həyatı, məişəti, adət və ənənləri barəsində Yuli Sezarın Britaniyaya olan iki yürüşünün nəticəsi kimi yazılan “Qall müharibəsi haqqında qeydlər” əsərində ətraflı söhbət açılır [2]. Qalliyanın üç hissədən ibarət olduğunu yazan Sezar keltlərin bunlardan
birində məskunlaşdığını qeyd edir, romalıların qall kimi tanıdığı həmin tayfaların doğma dillərində özlərini kelt adlandırmasını vurğulayardı. Qallar haqqında maraqlı faktlar toplayan
Sezar onların əsasən iki sinfə - druidlərə və atlılara bölündüyünü yazırdı. Druidlər adətən din
və ibadətlə bağlı işlərdə, qurban mərasimlərinin düzgün təşkili məsələlərində fəal iştirak edirdilər. Onlar ordu və hərb işlərindən, eləcə də bir çox ictimai mükəlləfiyyətlərdən azad edilmişdilər. Druidlər xalq arasında böyük hörmət və nüfuza malik idilər. Bütün mübahisəli mə71
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sələlərin həlli, ictimai qaydaların pozulması zamanı təyin olunan cəzalar, eləcə də hər hansı
bir yaxşı əmələ görə mükafatlar druidlər tərəfindən müəyyən olunurdu. İldə bir dəfə druidlər
karnautların ölkəsindəki müqəddəs yerə toplaşar və bütün şikayəti, narazılığı olan insanları
dinləyirdilər. Onların müəyyən etdiyi qaydalar və verdikləri qərarlar hamı tərəfindən qəbul
olunurdu. Druidlərin başında onların içərisində daha artıq təcrübəyə və nüfuza malik olanı dayanırdı. Onun ölümündən sonra isə eynilə həmin keyfiyyətlərə malik növbəti druid başçı təyin
edilirdi. Əgər belə bir keyfiyyətlərə malik bir neçə druid olardısa, onda onlar öz aralarında
səsvermə keçirər və başçı seçərdilər. Lakin bu proses heç də həmişə sülh yolu ilə həll olunmurdu. Bəzən başçı seçərkən onlar silaha əl atmalı olurdular. Druidlər, həmçinin gənclərə müəyyən bilikləri öyrədirilər, lakin onlar bu biliklərin çoxunun yayılmasının əleyhinə idilər. Bu
biliklər daha çox magiya və ezoterika ilə bağlı olsalar da druidlər gəncləri astronomiya və
coğrafiya elmləri ilə də tanış edirdilər. Onlar öz gənc davamçılarına səma cisimlərinin hərəkəti, göyün və yerin quruluşu, təbiət, torpaq haqqında maraqlı məlumatlar verir, bütün bunları
yaradan ilahi qüvvələrin möhtəşəmliyi və hər şeyə qadir olması barəsində danışırdılar. Druidlərin təlimi bəzi fərziyyələrə görə Britaniyada yaranmış, sonra Qalliyaya gətirilmişdir. Druidlər çoxlu şer əzbər bilsələr də onların yazıya alınmasını günah sayırdılar.
Sezar öz qeydlərində qalların daha çox Merkuriyə etiqad etməsini vurğulamışdır [2, s.
252]. Appolon, Mars, Yupiter və Minerva kimi tanrılara sitayiş edən keltlərin bu ilahi varlıqlara dair görüşləri demək olar ki, romalılarla eyni idi. Merkurini bütün incəsənət növlərinin
yaradıcısı və hamisi hesab edən keltlərdə onun təsvirləri digər allahlardan daha çox yayılmışdır. O, həmçinin yolların bələdçisi və səyahət allahı kimi də məşhur idi. Mars keltlərin
Merkuridən sonra sitayiş etdikləri ikinci böyük allah olmuşdur. Keltlər hər müharibədən qabaq gələcək hərbi qənimətlərini Marsa qurban deyirdilər. Müharibədən qalibiyyətlə döndükdən sonra ilk olaraq Marsın şərəfinə düzəltdikləri məbəddə əsir götürdülkləri insanları onun
yolunda qurban kəsirdilər. Qədim keltlər belə hesab edirdilər ki, yalnız insan qurbanı verməklə allahların etimadını qazanmaq olar. Druidlər bu işin ciddi şəkildə icra olunmasına nəzarət
edirdilər.
Qədim kelt qanunlarına görə əvvəllər bir çox fərqli funksiyaları özlərində birləşdirən
qəbilə ağsaqqalları bütün poetik söyləmələrin qoruyucuları sayılırdılar. Lakin zaman ötdükcə
xüsusi kahin sinfinə aid olan druidlər ayrıldılar. Onların missiyası bir qədər fərqli və
mürəkkəb olduğu üçün lirik poeziya nümunələrini qəhrəmanlıq nəğmələrini ifa edən bardlar
və filidlər yayırdılar. Bu kimi nəğmələrin yaranmasında və yayılmasında bardlar xüsusi rola
malik idilər. Qədim anqlo-sakson poeziyasının üslub, vəzn və digər özəlliklərini öyrətmək
məqsədilə Britaniyanın ərazisində VIII əsrdən XVII əsrə qədər xüsusi bard məktəbləri
fəaliyyət göstərmişdir. Bardlar əsasən kralların, adlı-sanlı əyanların və qəhrəmanların şərəfinə
qoşulmuş mədhiyyə xarakterli nəğmələr oxuyurdular. “Öz sahələrini mükəmməl öyrənmək
məqsədilə bardlar mütləq qaydada on illik şifahi hazırlıq dövrü keçirdilər. Sənətkarlıq bacarığından, şer və musiqi sahəsindəki qabiliyyətlərindən asılı olaraq bardlar bir neçə dərəcəyə bölünürdülər. Bardların heç də hamısı bütün şeir formalarından sərbəst istifadə etmək hüququna
malik deyildi. Bəzi şeir formaları xüsusi imtiyaz kimi yalnız ali dərəcəli bardlara məxsus idi.
Bardlar həmçinin oturaq və köçəri qruplara bölünürdülər. Oturaq bardlar knyazların yanında
daimi qulluqda olur, köçəri bardlar isə oxuduqları mahnıların müqabilində camaatın verdiyi
könüllü ianə hesabına dolanırdılar” [3, s.16].
Filidlər isə sənətkarlıq bacarıqlarına görə bardlardan üstün sayılırdılar. Flidlər xalq rəvayətlərini, nəğmələrini qoruyub saxlamaqla yanaşı, həm də knyazların yanında xidmət keçirdilər. Knyazları hətta hərbi yürüşlərdə də müşayiət edən filidlər onların ən yaxın məsləhətçiləri sayılırdılar. “Filidlər əsasən bardların yaradıcılığından götürdükləri və “ali” saydıqları
lirika növlərinə geniş yer verirdilər. Lakin onların başlıca sənəti özlərinin sistemləşdirdiyi və
mürəkkəb ədəbi şəklə saldıqları epik rəvayətləri söyləmək idi. Filidlərin şifahi təhsil alma
üsulu da bardlarınkı kimidir. Onlar 10 dərəcəyə bölünürdülər. Axırıncı dərəcəli filidin 7, bi72
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rinci, ali dərəcəli filidin isə 300 nağılı şifahi bilməsi vacib sayılırdı. Filidlərin ilkin olaraq
nəzm formasında yaratdıqları nağıl xarakterli epik povestlər (skellər) sonradan saqalar adlandırıldı. Bir müddət sonra filidlər dramatizmi gücləndirmək məqsədilə saqaların mətninə şeir
parçaları əlavə etməyə başladılar” [ 3, s.16-17].
German tayfalarının (anqlların, saksların, yutların) Britaniyaya gəlişindən sonra keltlər
adanın qərb və şimali-qərb hissələrinə sıxışdırılaraq, ölkənin cənub, mərkəz və şərq rayonlarında məskunlaşdılar. Anqlo-saksonlarla keltlərin münasibəti elə ilk gündən düşmənçilik xarakteri daşımışdır. Lakin bu cür dözümsüzlük və qarşıdurma şəraiti nə qədər ziddiyyətli görünsə də yaranmaqda olan mədəniyyətin inkişafına müsbət təsir göstərirdi. Anqlo-saksonların
şifahi xalq nümunələrində german mədəni elementləri ilə yanaşı kifayət qədər kelt mədəni
elementlərinə də rast gəlinirdi. Kelt mifoloji təsəvvürləri ilə german mifoloji elementlərinin
sintezi anqlo-saksonların qədim ədəbi yaradıcılığının ən parlaq nümunəsi olan “Beovulf”
poemasında özünü açıq-aydın biruzə verir.
Erkən Orta əsrlər anqlo-sakson ədəbiyyatının və mədəniyətinin formalaşmasına iki mühüm amil böyük rol oynadı. Britaniyanın siyasi həyatını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişən amillərdən biri skandinavların VIII əsrdən başlayaraq Britaniyaya hücumları, digəri isə anqlo-saksonların xristianlığı qəbul etməsi oldu. Anqlo-saksonların xristianlığı qəbul etməsi təkcə Britaniyanın ictimai-siyasi mənzərəsini dəyişmədi, bu həm də onların ədəbi inkişafına yeni təkan
verdi. Əvvəllər mövcud olan qədim şifahi xalq nümunələri savadlı kilsə xadimləri –kliriklər
və miryanlar tərəfindən toplanır və yazıya alınırdı. “Bu dövrdə, həmçinin, Bibliya motivləri
əsasında ənənəvi xalq yaradıcılığı üslubunda, alliterasiyalı şeirlə yeni xristian eposu nümunələri yaradılırdı ki, onları da anqlo-sakson ədəbiyyatına aid edirdilər” [3, s.61].
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, anqlo-sakson ədəbiyyatının şifahi nümunələri dini təhsilli kliriklər tərəfindən yazıya alınırdı. Lakin onlar heç də bütün poetik əsərləri yazıya almırdılar. Yazıya aldıqları materiallarda çox böyük təhriflərə yol verərək, xüsusilə yerli tayfaların
ilk inancları və bütpərəstliklə bağlı olan elementləri ciddi-cəhdlə mətndən çıxarır, mümkün
olan məqamları isə xristianlıq pərdəsi altında “ört-basdır” edirdilər. Məhz bu səbəbdən də
yazıya alınan materialların özü belə sonradan dəfələrlə üzü köçürülməyə və dəyişdirilməyə
məruz qalırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, yazıya alınan poetik əsərlərin çox az qismi bizim
günlərə gəlib çatmışdır.
Anqlo-saksonların dili və mədəniyyəti barəsində ətraflı və dolğun məlumatlar verən sanballı mənbələrdən biri də Möhtərəm Bedanın “Anql xalqının kilsə tarixi” əsəridir. Beda öz dövrünün çox məşhur ilahiyyatçısı və alimi olmuşdur. O qədim xristian nümunələri əsasında çoxsaylı şərhlər və martiroloqlar, yəni müqəddəslərin təqvimlərini yazmışdır. Onun başlıca əsəri
olan “Anql xalqının kilsə tarixi” 731-ci ildə tamamlanmışdır. Beda hesab edirdi ki, müxtəlif
xalqları Britaniyanın ərazisinə tanrı özü gətirmişdir. O, bu prosesi allahın iradəsilə İsrail xalqının müqəddəs torpağa gəlməsi ilə müqayisə edirdi. Beda İngiltərənin ərazisində məskunlaşan
bütün xalqları vahid bir millət altında birləşdirir və onları “gens Anglorum”, yəni ingilis milləti
adlandırırdı. Onun fikrincə anqlo-sakson krallıqları öz əcdadlarının bütpərəstlik dövründəki
günahlarını yumaq və allaha itaətkar vahid bir millət formalaşdırmaq üçün yaranmışlar.
Möhtərəm Beda öz kitabında Britaniyanın ərazisində anqlların, brittlərin, skotların və
piktlərin dillərinin mövcud olduğunu yazır, eyni zamanda, bildirirdi ki, latın dili onların hamısını yazı vasitəsilə birləşdirir [1. s. 8]. O, kelt dillərinə aid olan britt və skot dillərini ayırsa da,
anqlo-sakson dialektlərinin hamısını vahid bir anql dili altında birləşdirir. Qədim anqlosakson dialektlərində yazılan mənbələr bizim günlərə çox az sayda gəlib çatmışdır. Bu dil
yalnız erkən yazı dövrünə aid olmuşdur. Yazıya alınan materialların böyük əksəriyyəti, ədəbi
əsərlər istisna olmaqla, latın dilində olmuşdur. İngiltərənin ərazisində VI əsrin sonlarından
VIII əsrin əvvəllərinədək bütün yazı mətnləri ana dilində olsa belə latın şriftində yazılmışdır.
Anqlo-saksonların ilk poetik nümunəsi haqqında da Möhtərəm Beda öz kitabında söhbət açır. Bu Kedmon adlı savadsız bir çobanın allahdan ona vəhy gəlməsi sayəsində onu vəsf
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edən şerlər qoşması ilə bağlı hekayət idi. İlk ingilis şairi sayılan Kedmonun əhvalatı geniş yayıldı və sonralar həm ingilis, həm də başqa dillərə tərcümə olundu. Kedmon adı britt mənşəli
idi. Onun şəxsiyyəti və ailəsi barəsində mənbələrdə məlumat çox azdır. Valideynlərinin kimliyi bilinməsə də, ona Uelş və ya Velş (Welsh) adını vermələri məlumdur (4, s. 280). Ola bilsin ki o, ya həqiqətən britt olmuşdur, ya da onun əcdadları britt adı daşımışlar. Beda belə nəql
edir ki, Kedmon yetkin yaşlarınadək heç bir nəğmə, şeir bilmirmiş. Ziyafətlərdə ona arfa verib
nəğmə oxumasını xahiş edəndə o imtina edirmiş. Bir dəfə belə məclislərin birində yenə ondan
nəğmə oxumağı rica edəndə o, tələsik ayağa qalxaraq oranı tərk edir. Gecə yuxusunda bir nəfər naməlum adam ona yaxınlaşaraq onu öz adı ilə çağıraraq salamlayır. Sonra isə ondan bir
şey oxumasını xahiş edir. Kedmon bunu bacarmadığını söyləsə də, həmin adam təkid edir.
Kedmon ondan nə oxumasını soruşduqda, naməlum kişi ona “Allahın dünyanı yaratması barəsində oxu” deyir. Beləcə Kedmon yuxuda özü də bilmədən alllahın əməllərini vəsf edən nəğmə oxumağa başlayır. Səhər yuxudan oyanarkən o, mükəmməl poetik qaydada yazılan bu şeir
parçasını olduğu kimi xatırlayır. Həmin vaxtdan etibarən Kedmon kainatın, insan nəslinin və
bütün varlığın yaradılışı, yəhudilərin Misirdən çıxışı və müqəddəs torpağa yol alması barəsində, eləcədə Bibliyada əksini tapan digər əhvalatlar haqqında mahnılar qoşur. Onun şeirlərində
İsa Məsihin dünyaya gəlişi, fəvariləri ilə görüşü və təlimi kimi mövzular geniş yer alır.
“Kedmonun himni” adlanan müqəddəs şeiri Möhtərəm Beda öz kitabına daxil etmişdir.
Kitabın bir neçə əlyazmasında həmin himnin anqlo-sakson versiyası qorunub saxlanılır.
Himnin versiyaları Nortumbriya dialektindəki dörd manuskriptdə və Uessek dialektindəki on
üç manuskriptdə saxlanılır. Himn anqlo-sakson poeziyasının ənənəvi alliterasiya üslubunda
yazılmışdır. Bu üsluba söz oyunu və skandinav kenninqlərini xatırladan assosiasiyaların mürəkkəb zənciri xas idi. Qeyd etmək lazımdır ki, himnin anqlo-sakson variantı latın dilindəkindən daha uzundur. Kedmona digər qədim anqlo-sakson poeziyası nümunələrini aid etsələr də,
himn onun müasir dövrə gəlib çatan yeganə əsəridir.
Möhtərəm Beda öz kitabında anqlo-sakson nəğmələrinin adını çəksə də onların məzmunu barəsində heç bir fikir bildirmir. Halbuki, bu nəğmələr ona yaxşı tanış idi. O, Kedmonun
bu nəğmələri öyrənməyə heç vaxt səy göstərmədiyini də xüsusilə vurğulayır. Beda bu nəğmələri “yüngül və boş” adlandırırdı. Digər tərəfdən isə həmin poetik əsərlərin əksəriyyəti anqlosaksonların əcdadlarının şücaətindən bəhs edən lirik nəğmələr və balladalar idi. Onların məzmunu bütpərəstlik dövrünün təsəvvürlərini əks etdirdiyi üçün Beda bu xüsusda susmağı daha
üstün bilmişdir. O, Kedmonun nəğmələrini ziyafətlərdə oxunan ənənəvi anqlo-sakson nəğmələrinə qarşı qoyurdu. Bedanın dövründə qədim anqlo-sakson xalq poeziyasına bu cür münasibətlə bağlı O.A.Smirnitskaya yazır: “Latın dilindəki yazı ilə şifahi anqlo-sakson mədəniyyəti
arasında hələ keçilməz uçurum var idi” [5, s. 229].
Beda öz kitabında digər anqlo-sakson şairlərinin də Kedmonsayağı nəğmələr qoşmasını
qeyd etmişdir. Lakin həmin şairlər öz şeirlərini əsasən sifahi şəkildə yayırdılar. Bu həmin
dövrdə anqlo-sakson poeziyasının improvizələr əsasında yarandığını göstərirdi. O.A.Smirnitskaya həmin şeirlərin perqament üzərinə köçürülməməsinin bir səbəbini də yazıya alınarkən
şifahi dilin gözəlliyinin itməsi ilə izah edirdi: “Himnin gözəlliyi yalnız sözlərdə deyil, həm də
ritmdə, intonasiyada-alliterasiyalı poeziyanın özünün səslənməsində idi” [5, s. 229].
Bu mənada “Kedmonun himni” nəinki ozündə anqlo-saksonların şifahi epik ənənələrini
ehtiva edən qiymətli poeziya nümunəsi idi, həmçinin o, latın yazısının geniş yayıldığı bir
dövrdə bu ənənələrin yenidən doğulmasına dəlalət ediridi.
Qədim anqlo-sakson poeziyasının inkişafındakı növbəti mərhələ öz adını ruhlarla əsərlərinin içində yazan şair Kyünevulfla bağlıdır. Bununla o, heç də oz əsərlərinin altına imza atmaq fikrində deyidi. Kyünevulf bu hərəkəti ilə oxucularını onun ruhunun o biri dünyada xilas
olması üçün dua etməyə çağırırdı. Onun şeirləri uzaq keçmişin hadisələrindən bəhs etmirdi. O
daha çox xristian möminlərinin həyatından yazırdı ki, bu hadisələr də zaman baxımından
Xalqların böyük köçündən o tərəfə keçmirdi.
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X əsrdə alliterasiyalı şeir anqlo-saksonların xronikasında öz əksini tapır. Həmin dövrün
ən əhəmiyyətli poeziya nümunələri “Brunanburq ətrafında döyüş” və “Meldon ətrafında
döyüş” idi. Lakin Xronikalara daha az əhəmiyyət kəsb edən poeziya nümunələri də daxil
edilmişdir. Əgər əvvəlki əsərlərdə sırf xristian dini ilə bağlı mövzular üstünlük təşkil edirdisə,
bu poemalarda poetik təsvir obyekti ilk dəfə olaraq çox da uzaq olmayan keçmişin hadisələri,
xüsusilə vikinqlərlə mübarizə olur. Lakin burada da hərb səhnələri və şücaət mövzusu dini
məna kəsb edir. Xristianların bütpərəstlərlə mübarizəsi mövzusu bu kimi poetik nümunələrin
aparıcı mövzusunu təşkil edirdi.
Erkən Orta əsrlərdəki Qərbi Avropa ədəbiyyatı nümunələri içərisində anqlo-saksonların
poetik yaradıcılığı öz unikallığı ilə seçilirdi. Anqlosaksonların poetik dili german alliterasiyalı
şeiri və poetik leksikası əsasında təşəkkül tapmışdı. Qədim ingilis dilinin özünün əsası isə
anqlo-saksonların ərazi-tayfa dialektlərindən ibarət idi. Y.E.Krupina da qeyd etdiyi kimi
qədim anqlo-sakson poetik mətnlərinin unikallığını şərtləndirən amillərdən biri də burada
“özününkü” və “özgə” kontekstlərinin qəribə bir həmahəng təşkil etməsi ilə bağlıdır [6, s. 16].
Bu hal german mifologiyasına məxsus obrazların Bibliya motivlərində işlənməsində, həmçinin xristian görüşlərinin əsas süjetə yeridilməsində və s. özünü bürüzə verir.
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ERMƏNİ-MÜSƏLMAN MÜNAQİŞƏSİNİN “HƏYAT” QƏZETİNDƏ
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XX əsrin əvəllərində azərbaycanlılarla ermənilər arasında baş verən narazılıqlar getdikcə münaqişələrin kəskinləşməsinə gətirib çıxarırdı. Rusiya hökuməti ucqarlarda olan ixtişaşları, tətilləri yatırmaq üçün milli ədavətlərin qızışdırılmasına təkan verirdi və “Azərbaycanda
milli qırğın – erməni-müsəlman qırğını təşkil etmişdi. Ermənilərin “Böyük Ermənistan” xülyasını coşduraraq azərbaycanlılara qarşı soyqırımı təşkil edilmişdi” [8, s. 37].
1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman münaqişəsində ermənilər Bakıda, Naxçıvanda,
Şuşada, İrəvanda, Gəncədə və digər ərazilərdə müsəlmanlara qarşı amansız qırğınlar törədirdilər.
“Həyat” qəzetinin 25 oktyabr tarixli nömrəsində Həsən Səbri Ayvazovun “Haqqımızdakı iftiralarə birər deyəcək sorsalər məğdur, yəni ğəddar kəndin göstərər” sərlövhəli məqalə
Qafqazdakı müsəlman və erməni fəlakətinin fəsadlarından bəhs edir. Bütün mətbuat, müsəlman qəzetləri erməni vəhşiliklərini, müsəlmanlara qarşı törətdikləri qırğınları publisistik əks
etdirirdilər. H.S.Ayvazov Rusiya qəzetlərinin bu məsələyə laqeyd yanaşmalarını həmin mətbuat orqanlarında dərc olunan materiallarla sübut etməyə çalışır. “Sın oteçestva”, “Naşa jizn”,
“Rus” və "Rassivet” kibi ən birinci qəzetələr belə bir qəbahəti, hər qəddarlığı, xunrizliki
(xunrizlik – qantökən, zalım) müsəlmanlarə həml (həml - boynuna qoyma) ilə erməniləri zeytun yağı kibi suyun üzərinə yüzdürdülər. Fəqət həqiqət hal böyləmidir?” [1, 25 oktyabr, 1905,
№ 87]. Faktlardan da aydın olur ki, ermənilərin törətdikləri cinayətlər heç vaxt düzgün qiymətini almamış, əksinə onların haqlı olduqları vurğulanmışdır. Hər zaman onlar özlərini ali hesab etmişlər. H.S.Ayvazovun fikirlərinə görə, ermənilər öz əməllərinin bütün aləmdə təsdiqini
tapması üçün həyata keçirdikləri saxtakarlıqları həqiqət formasında elə təqdim edirdilər ki,
hətta bəzi söz sahiblərini qərarsız, tərəddüd edərək, çaşqınlıqla heyrətə gətirmişlər. «İttihadiislam” məsələsini ortalığa ataraq, öz hiylələrini ört-basdır edirlər. Guya müsəlmanların qəddar, zalım olmaqlarını “Qurani-Kərim əmr etdikini və “İttihadi-islam” məqsədilə bütün aləmixristianiyyəyi məhv etmək fikrində olduqlarını, Türkiyə ilə qüvvə münasibətdə olduqlarını
geyr çarə söylətdilər, yazdılar. Paytaxt qəzetələri də ermənilərin təfəvvühatını qəzetlərinə dərc
etdilər. Yazıq qəzetələr! Şanına heyf cəridələrin şühurətinə! Yahu! Sizin dediginiz kibi “xunrizlik” əmr edən (Quran) bizdə yoqdur. Bizdəki Qurani-Kərim bir həftəlik, bir sənəlik kitab
degildir. Bin üçyüz sənəlik bir kitabi-müqəddəsdir. Binaən Əliyə, heç bir yeri təğyir olunmamış və bir kəlməsi də degişilməmişdir” [1, 25 oktyabr, 1905, № 87].
Həsən Səbri Ayvazov göstərir ki, əgər belə fikirləşirsinizsə, o halda müqəddəs kitaba
müraciət oluna bilər və xristianları məhv etmək haqqında orada heç bir fikir yoxdur. “Əgər bizim Quranımız tabeyəninə öylə bir əmr edə idi, islamiyyətin zühurundan bəri müsəlmanların
təhti-təsriflərinə keçən məmləkətlərdə bir xristian qalmaması lazım gəlirdi” [1, 25 oktyabr, №
87]. İdarədən Həsən Səbri Ayvazovun fikrlərinə münasibət bildirilib. Yəni, müəllifin söylə76
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dikləri o şəxslərə yaxşı məlumdur, sadəcə bilərəkdən erməni mühərrirləri böhtan və iftiralar
yazırlar.
1905-1906-cı illərdə ermənilər hər zaman müsəlmanları vəhşi bir xalq kimi ifşa edirdilər.
Avqust ayında Bakıda baş vermiş qırğın müsəlmanlar tərəfindən çoxlu insan tələfatına
səbəb oldu. Ermənilərin odlu silahlarla əhaliyə atəş açmaları onların əvvəlcədən bu qırğına
hazırlaşdıqlarını bir daha təsdiq edirdi. M.S.Ordubadi yazırdı: “Ermənilər hökumətin qadağanına baxmayıb gecə sahibsiz qalmış evlərə od vurur, anbarlarını dağıtmaqla vəhşi hərəkətlərdə bulunurdular. Müsəlmanlar isə onlara cavab verə bilmirdilər. Zira, onların hərbi hazırlığı
və silahı yox idi. Mixaylovun erməni xeyriyyə cəmiyyəti evindən, Osipovun, Yegizarovun,
Avakovun, Mayılovun, Antonovun və erməni xeyriyyə cəmiyyəti otaqlarından qoşuna və
polis işçilərinə tapança və tüfəngdən atəş açılırdı [3, s. 65].
Erməni millətindən olan sahibkarlar erməni-müsəlman münaqişələri baş verən ərəfələrdə müsəlman əmələlərini, yəni fəhlələri işdən çıxarırdılar. Bunlar Bakının mərkəz küçələrində
yaşayan varlı ermənilərdən ibarət idi. Avqust ayında baş verən hadisədən sonra Mirzəbekyans
qardaşlarına məxsus olan tütün fabrikindən əlli nəfər müsəlman əmələsi işdən qovulur. Bakı
müvəqqəti qubernatoru onlara bu fəhlələri işə götürməsi ilə bağlı göstəriş versə də , erməni
sahibkarları bunu qəbul etmirlər. Bu haqda “Həyat” qəzeti “Baku xəbərləri”ndə yazır: “Bakı
avqust hadisatından sonrə (Mirzəbekyans) qardaşlarının tütün fabrikasında işlər təzədən başlananda məzkur fabrikadan əlli nəfər müsəlman əmələsini ixrac edib, indiyədək işləməgə qoymuyordular – bu müsəlmanların fabrikdən qovulmaqlarının heç bir binası olmadıqından Baku
müvəqqəti general qubernatoru cənab (Fadeyev) Bakı paruçik (yüzbaşı) vasitəsilə fabrika
sahiblərinə təklif etmiş ki, bisəbəb ixrac olunmuş məzkur müsəlman əmələlərini geri çağırıb,
işləməklərinə mane olmasınlar. [1, 28 sentyabr, 1905, № 73]. Məlumatda bildirilir ki, cümə
günü yüzbaşı yenə fabrikə gəlir və bildirir ki, hər gah üç gün ərzində müsəlmanlar işə götürülməsə, fabrik sahiblərinə qarşı tədbirlər görüləcək.
Hadisə ilə əlaqədar sentyabrın 2-də yenə də “Həyat” qəzetinin “Bakı xəbərləri”ndə məlumat verilir. Məlumata əsasən, rus və müsəlman fəhlələri artıq işə başlayırlar. Müsəlmanlar
işləməyə başlayandan ermənilər buna etiraz olaraq işləmək istəmirlər və müsəlmanların oradan xaric olunmalarını tələb edirlər. Xəbərdə deyilir: “Hal-hazırda [Mirzəbekyans] qardaşları
fabrikəsində rus və müsəlman əmələləri işləməkdədirlər. Ermənilər işləmək istəməyib müsəlmanların ixrac olunmalarını tələb ediyorlar. Buna binaən Bakı müvəqqət qubernatoru cənab
Fadeyev işləməyənləri xəbərdar etmiş ki, işə şüru etməsələr, müəyyən vəqtdən sonrə qanunisiyasiyəyə müvafiq şəhərdən bərd (bərd-uzaq) olunacaqlar” [1, 2 oktyabr, 1905, № 76].
Ermənilər yalnız müsəlmanlara deyil, gürcülərə, ruslara, hətta İrandan pul qazanmaq
üçün gəlmiş İran vətəndaşlarına da hücumlar edir, xəsarət yetirirdilər. Sentyabr ayının 10-da
ermənilərin İran vətəndaşı olan Vəli İsmayıl oğlu Səlmasinin başına gətirdikləri oyunlar bunu
bir daha sübut edir. Belə ki, həmin şəxs Tiflisin Hallavar məhəlləsində küçəyə daş düzürmüş.
Yorulandan sonra oturub çorək yemək istəyən zaman erməni arxadan gəlir və onun boğazını
və alnını bıçaqla vurur. “Fövrən İran əhaliləri cəm’ olub əhvalatı qonsulgiriyə məlum edib.
Cənab qonsul general həman saət əhvalatı qubernatorə ittila’ verib necə ki, lazımdır, xahiş
elədigi əlbəttə gərək müqəssiri tutub cəzasinə yetirsinlər” [1, 28 sentyabr, 1905, № 73].
Erməni mətbuatı baş vermiş erməni-müsəlman münaqişəsi haqqında silsilə məqalələr
dərc etdirirdi ki, “Həyat” qəzeti həmin materialları tərcümə edərək, oxucularına çatdırırdı. Ermənilərin “Nur-dan” qəzetinin 23-cü nömrəsində “Erməni-müsəlman qırğınının barəsində bir
tazə səda” başlıqlı yazıda gürcülər ermənilər tərəfindən ciddi ittiham olunur. Səbəb “gürcü
mətbuatının hansı məsləkinə nəzər olunsa, onun idarə tərəfindən olan yağırbəndlərin hansı
biri oxunsa, hamısının məzmunu başdan ayağa birdir: “erməni mənfəətçidir, [ekspluator]dur,
erməni tamahkardır, bu vilayətin alt-üst olmaqına səbəb ermənidir, qabaqca müsəlmana hücum edən ermənidir, müsəlmanları qıran, odlayan, qarət edən, qütb edən ermənidir” [1,
24 oktyabr, 1905, № 88, səh.4]. “Nur-dan” qəzetində ermənilər münaqişədə səbəbkar kimi
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müsəlmanları və onların timsalında bütün müsəlman aləmini təqsirkar hesab edirlər. Gürcülərin bu məsələdə bitərəf qalmalarını, onların xeyirinə çıxışlar etməklərini tələb edirdilər. Necə ki, rus mətbuatının çoxu erməniləri müdafiə edirdi, gürcülərində bu istiqamətdə hərəkət etmələrini gürcü mətbuatından gözləyirdilər. “Gürcü mətbuatı erməni-müsəlman qırğını barəsində bilmərrə binitq qala bilər idi. Necə ki, rus mətbuatının mübəssirlərindən çoxları qaldılar və Qafqazın barəsində öz nöqteyi-nəzərlərini izhar etməgə ehtiyat etdilər. Hərgah gürcü
mətbuatı binitq qala bilməyib xəvahiş etdi ki, əlbəttə danışsın, şul vəqt hər şeydən qabaq ondan tələb olunur ki, bitərəfanə olsun” [1, 24 oktyabr, 1905, № 88, səh.4].
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Ф.А.Ализаде
Публицистическое отражение армяно-мусульманского конфликта
в газете «Хаят» (1906-1906)
Резюме
Армяно-мусульманский конфликт 1905-1906 гг., закончился массовой резнёй. Армяне в
Баку, Гяндже, Шуше, Иреване, Тифлисе и в других городах совершали провокации против мусульман. В данной политике, проводимой ими, обвинялись мусульмане, ссылаясь на слова из
священного Корана. По их словам, якобы с целью Объединения всех мусульман, во всем мире
должны быть истреблены все христиане. Общественно-политические процессы, описываемые в
статье, проанализированы и исследованы на основе материалов газеты «Хаят»
F.A.Alizada
Puplicistic expression of armenian and muslim conflict
in “Hayat” newspaper (1906-1906)
Summary
Armenian and muslim conflict that occured in 1905-1906 was resulted with massacre.
Armenians sabotaged against the muslims in Baku, Ganja, Shusha, Yerevan, Tbilisi and other places.
They blame muslims in their policy and told it was ordered in the Holy Koran. As if they intented to
ruin all Christian for “Islamic Union”. Puplic and political processes described in the article were
analysed and researched on the basis of materials of “Hayat” newspaper.
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Lirika hər zaman gözəllikdən qaynaqlanır. Gözəllik hər zaman lirikanın aparıcı, prioritet
mövzularından biri olaraq qalmağı bacarır. Bu gözəlliklərdən başlıca olanı isə əlbəttə ki, təbiət təsvirləridir. Təbiət gözəlliklərinin vəsfi bütün dövrlərdə söz ustalarının müraciət etdiyi
başlıca motivlərdəndir. Zaman ədiblərin mütəmadi müraciət etdiyi bu mövzunu qocaltmağı
bacarmır. Əksinə klassik dövrlərdə olduğu kimi müasir ədəbiyyatımızda da təbiət təsvirləri
demək olar ki, bütün şairlərin əsas ilham mənbəyindən biri olaraq qalır. Eləcə də bu mövzu
müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında olduğu kimi onun ayrılmaz hissəsini təşkil edən
Lənkəran ədəbi mühitində yazıb yaradan ədiblərin yaradıcılığında qarşılaşdığımız əsas mövzulardan biridir. Əlbəttə ki, Lənkəran deyəndə gözümüzün önündə bir tərəfdən uzanan Talış
dağları, digər tərəfdən mavi Xəzərin əsrarəngiz gözəlliyi canlanır. Bu cür zəngin təbiət gözəlliklərinə malik və rus şairi Nikolay Tixonovun “Cənub mirvarisi” adlandırdığı Lənkəran elə
bölgədə yazıb yaradan ədiblərin də əsas ilham mənbələrindən biri olmuşdur. Ədəbiyyatşünas
alim Y.V.Çəmənzəminli tədqiqatlarında deyir: “Mühit təbiətcə zəngindirsə, dil də genişlənir,
ədəbiyyat da zənginləşir” [1, c.5, s.7]. Apardığımız araşdırmalardan da bir daha müşahidə edirik ki, həqiqətən də, təbiət gözəllikləri ədəbiyyatın mövzu dairəsini genişləndirir. Xüsusilə,
hər bölgənin regional xüsusiyyətləri, relyefi, coğrafi mövqeyi, məxsus olduğu təbiət koloritləri məhz elə ədiblərin yaradıcılıqlarında yer verdiyi təbiət lirikası ilə ədəbiyyata yansıyır.
Müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi mühitinə nəzər saldığımız zaman demək olar ki,
ədiblərin hər birinin yaradıcılığında biz təbiət lirikasına xüsusi yer ayrıldığını görürük. Məsudi Dövranın “Xəzər”, “Harda var” [5], Vaqif Cavadovun “Dağlar”, “Lənkəran” [3], Allahverdi Zeynalovun “Qızılağac”, “Bu yerdə” [11], “Dağ çayı”, “Təbiətin təkrarı”, “İstisuda”, “Bu
yerlərin payızı” [143], Mirhaşım Talışlının “Bülbül”, “Bülbüllər”, “Lənkəran” [9], Aliyə Seyidqızının “Lənkəran, ay Lənkəran”, “Xandı Lənkəran”, “Lənkəran bülbülləri” [8], Qurban
Babayevin “Dağlara yaz gəlir”, “Çaylar da sevinir”, “Sevirəm təbiəti”, “Bəşəru çay”, “Payız
lövhələri” [2], Əli Nasirin “Anam Lənkəran”, “Bir dağ görürəm”, “Lənkəran” [4] və b. şeirləri
buna misal olaraq göstərə bilərik. Məsudi Dövranın yaradıcılığını tədqiq edərkən təbiət təsvirli şeirlərlə də daha çox qarşılaşırıq. O, doğma yurdunun gözəlliklərini böyük ustalıqla qələmə
almağı bacarmışdır. Onun mavi Xəzəri vəsf etdiyi “Xəzərim”, doğulub boya – başa çatdığı
Astaranın gözəlliklərini vəsf etdiyi “Astara”, “Astaraçay”, doğma Talış dağlarını vəsf etdiyi
“Dağlar”, “Lerik” [6], “Mistandır dağların yenilməz tacı” [7, s.235] və s. şeirləri bu qəbildən
olanlardır. Mavi Xəzər poetik dildə öz donunu bir çox ədiblərin şeirində geyindiyi kimi Məsudi Dövranın şeirində özünəməxsus biçimdə geyinməyi bacarmışdır:
Sənin dalğaların nəğmədir mənə,
Sənin sahillərin doğmadır mənə.
Kükrəyib coşanda coşuram mən də,
Sənin bu saf havan loğmandır mənə [6. s.13].
Məsudi Dövran təkcə yaşadığı bölgənin deyil, eyni zamanda Azərbaycan haqqında yazdığı ayrı-ayrı şeirlərində də doğma vətəninin məxsus olduğu təiət təsvirlərini diqqət mərkəzində saxlayaraq onun gözəlliklərini vəsf etməyi də unutmur:
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Azərbaycan can dərmanı.
Cənnət - məkandır hər yanı
Ayrılan bu əzəl yeri
Gəlib tanrıdan fərmanı [6. s.99].
Qeyd etdiyimiz kimi təbiət təsvirli şeirlərdə daha çox bölgənin məxsus olduğu koloritlər
ön planda verilmişdir. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2004cü ilin 9 fevral tarixində yaradılmış və yaradılmasında əsas məqsəd həmin ərazidə təbiətin
kompleks şəkildə qorunması, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının "Qırmızı Kitabı" na
daxil edilmiş tipik flora və fauna növlərinin qorunub saxlanılması olan Hirkan Milli Parkı da
bölgədə yazıb yaradan ədiblərin vəsf etdiyi təbiət təsvirlərindədir. Qurban Babayev “Cənub
mirvarisi Lənkəranım” şeirində Hirkan Milli Parkını Lənkəranın şah əsəri adlandıraraq deyir:
Füsünkar meşələr bər-bəzəyindir,
Sənə ayna tutan göy “Xəzər” indir.
Hirkan Milli Parkın şah əsərindir,
Səninlə başlanır həyat dastanım,
“Cənub mirvarisi” xan Lənkəranım [2. s.39].
Talış dağlarının qoynunda yaşayıb-yaradan ədiblərin sözsüz ki, bu dağları vəsf etməməsi mümkünsüzdür. Demək olar ki, araşdırmalar zamanı təbiət təsvirlərinə yer verən bir çox
ədiblərin yaradıcılığında vüqarlı Talış dağlarının vəsfinin şahidi oluruq. Əli Nasirin yaradıcılığında olduğu kimi:
Vüqarındır məğrur Talış dağların,
Al-əlvandır çiçəklərin bağların.
Bir loğmandır İstisu bulaqların,
Aləm hüsnünə heyran,
Anam Lənkəran! [4. s.29].
Doğma təbiətin hər gülünü, çiçəyini böyük məhəbbətlə tərənnüm edən Məsudi Dövranın şeirlərində də dağ obrazı ayrıca yer tutur. Onun dağlar mövzusunda yazdığı şeirlərini oxuduğumuz zaman hiss olunur ki, ədib yayda dağların zirvəsinə baxıb təmizlik və əzamət görüb:
A dağlar, çənli dağlar
Mənimlə mənim dağlar
Zirvəsin bulud öpər
Ətəyi dənli dağlar [5, s.9].
İnsanın təbiətə biganəliyi, meşələri talan etməsi dolayısıyla dağa vurulan ziyan deyil elə
məhz insanın öz əli ilə özünün-özünə etmiş olduğu ziyan kimi dəyərləndirilir. Belə ki, şair
üzəri talansa da, dağın dağ kimi yenilməz qaməti, duruşu olduğunu göstərməyə çalışır:
Dağ dağdır, gövdəsi qalından qalın.
Günəşdən yansa da ucadır başı.
Hər tərəf qurusa, yansa da belə,
Qurumaz qaməti, dağılmaz başı [5, s.249].
Bölgənin artıq simvollarından birinə çevrilmiş Dəmirağacı da ədiblərin misralarında öz
poetik yaşamını tapa bilmişdir. Bunu Məsudi Dövranın “Dəmir- ağac” şeirindən də müşahidə
etmək olur:
Babaların sümüyündən qalxıb ucaldı,
Milyon illər ömür sürdü dəmirağacı.
İnsan oğlu bilməm neçin vaxtsız qocaldı.
Kaş ki, belə möhkəm ola ömür ağacı [5. s.24].
Məsudi Dövranın yaradıcılığını tədqiq edərkən təbiət təsvirli şeirlərlə daha çox qarşılaşırıq. O, doğma yurdunun gözəlliklərini böyük ustalıqla qələmə almağı bacarmışdır. Belə ki,
onun şeirlərində doğma yurdun başı qarlı Talış dağları, mavi Xəzərin füsünkar gözəllikləri,
Cənub mirvarisi Xan Lənkəranın saysız-hesabsız gözəllikləri ilə yanaşı, Astaranın, Lerikin fü80
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sünkar təbiət təsvirləri də xüsusi yer tutur. Ədibin bu tip şeirlərində təbiət insanın ilk məskəni
– anası, beşiyi kimi çox böyük bir məna kəsb edir.“Ana yurdum” adlı mənsur şeirində şair
doğma yurdunun gözəlliklərini, insanlarının əməksevərliyi, zəhmətsevərliyi ilə bərabər fonda
verərək göz önündə çox gözəl, duyğu dolu poetik bir mənzərə canlandırmışdır:
“Talış elim, ana yurdum, dağ ətəyi, Xəzər sulu, şimal küləyi. İnsanları şən, qaynar gözlü, ay parçası. Qocaların məğrur boylu, anaları incəbelli, ay qabaqlı, gülər üzlü. Zümrüd gülür
bulaqlardan. Çay kolları qatar - qatar, sıraları dağa çatar, gəlinləri min naz satar. Hər tərəf yaşıl, göy Xəzərə yaraşır. Məftunam bu diyara, zəhmətsevər, əməksevər bu elimə. Hər yerdə səninlə oldum, ana yurdum. Yatdım, yuxumdasan, gəzdim, qəlbimdəsən, elə bil torpaqsan əlimdəsən, isti ovcumdasan, ürəyimdəsən. Ana yurdum - Talış yurdum, mənimləsən, səninləyəm.
Ana yurdum! Ana yurdum! Ana yurdum!” [5, s.31]. Yurdunun Məsudi Dövrana doğma olan
hər daşı, hər kəsəyi öz poetik ifadəsini şairin yaradıcılığına yansıdıb. Bu yansıma sırf Lənkərana aid yazılan şeirlərində birmənalı şəkildə qeyd etmək olar ki, daha çox hiss olunur. Bu da
ədibin doğma yurda olan bağlılığının, sonsuz sevginin, onun məxsus olduğu gözəlliklərə
heyranlığının bariz göstəricilərindən biridir:
Səndən söz almışam, söz vermişəm mən.
Yurddaşım sən oldun, ilkinim vətən.
Səninlə bölürəm sevinci tən-tən.
Ürəyim, kürəyim, dizim Lənkəran [7, s.159].
Apardığımız araşdırmalar zamanı Lənkəran ədəbi mühitində kifayət qədər təbiət gözəlliklərini vəsf edən şeirlərlə qarşılaşırıq. Bu bölgənin təbiətcə zəngin olduğunu göstərən əsas
amillərdən biri olmaqla yanaşı Lənkəran ədəbi mühitində yazıb yaradan ədiblərin yaradıcılıqlarının da zəngin olduğunu göstərən əsas amillərdəndir. Bu ədiblərin təkcə təbiət təsvirlərini vəsf edən şeirlərinin ayrı-ayrılıqda tədqiqata ehtiyacı vardır.
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Н.Г.Мамедова
Лирика природы в литературной среде Лянкярани
Резюме

Во время проводимых исследований, мы достаточно часто встречаемся стихами, воспевающими природу. Это одновременно свидетельствует о природных богатствах края. Природоные богатства Лянкярани, можно довольно-таки ясно проследит в литературных образцах авторов Ленкоранского края. Как и во все времена и в период независимости, лирика природы,
смогла сохранить свою актуальность в литературных образцах авторов Лянкяранского края.
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N.H.Mammadova
Nature's lyrics in the Lankaran literary
Summary
During our research, we encounter poems that describe enough nature in the Lankaran literary
environment. It also shows the rich nature of the region. The richness of the nature of Lankaran can be
clearly seen in the literary examples from the regional writers. As always, the nature lyric has
managed to maintain its relevance to the creativity of writers operating in the Lankaran literary
environment during its independence.
Rəyçi: f.e.d., prof. V.M.Əhməd
Redaksiyaya daxil olub: 16.12.2019
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Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
(Bakı şəh., Fətəli xan Xoyski pr., 98)

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA ƏDALƏTLİLİK MÖVZUSU
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, cəmiyyət, xalq, ədalətlilik, zülm, ədalətli hökmdar
Ключевые слова: Азербайджанская литература, общество, народ, справедливость, угнетение,
справедливый правитель
Key words: Azerbaijan literature, society, people, justice, cruelty, fair ruler

Ədalət - demokratik, humanist, ülvi həyat tərzinin prinsipi və normasıdır. Onun
məzmununu və zəruriliyini insan ədalətsizliyin ağır, çox vaxt dözülməz, faciəli nəticələrinin
dərki prosesində anlayır. Ədalətlilik bütün bəşər tarixi boyu aqil adamları düşündürmüşdür.
Onlar ədaləti digər 3 fəzilət sırasında birinci saymış və qeyd etmişlər ki, ədalətlilik insanın
əqidə və hərəkətlərində ifadə olunur.
Ədalətli olmaq müəyyən mənada özünə qalib gəlmək, öz iradəsini cilovlamaq, baş alıb
gedən ağlabatmaz tələbatlar sistemini məhdudlaşdırmaq deməkdir. Ədalət xalqın qidasıdır,
insan ona daim möhtacdır. Ədalət ancaq həqiqətdən, səadət ancaq ədalətdən doğa bilər.
Bəşəriyyətin təcrübəsi göstərmişdir ki, cəmiyyətin məqsədi hamının və hər kəsin xeyri
olmalıdır, lakin bu yalnız ədalət vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Ədalət isə əxlaqi həyatın əsasının, kollektiv üzvlərinin bərabərliyinin etik ifadəsidir. Ədalətlilik klassık filosofların, pedaqoqların, şair və yazıçıların müraciət etdiyi ən aktual problemlərdən biridir.
Ədalətlilik mövzusu Azərbaycan ədəbiyyatı üçün də çox yaxın olmuşdur. Böyük Nizamidən başlamış müasir dövrümüzə qədər yazıçı və ədiblərimizin ədalətlilikdən bəhs edən
təmsil, rəvayət və hekayələrdən necə məharətlə istifadə etdiklərini görürük.
Nizami ilk böyük əsəri olan “Sirlər xəzinəsi”ndə ədalət məsələlərinə geniş yer vermişdir. Bu əsər bir növ ədalətə çağırışdır. Əsərin bölmələrindən biri “Ədalətli və insaflı olmaq
haqqında şaha nəsihət” adlanır.
Dünyaya fateh olmaz zülmkarlıq, rəzalət,
Yer üzünün fatehi ədalətdir, ədalət.
Ədalətin müjdəsi, bu dünyanı şad eylər,
Ədalətin işidir, - ölkəni abad eylər.
Məmləkətin dayağı ədalətdir hər zaman,
Ədalətlə nəsibin səadətdir hər zaman (3, s. 24).
Zülm və haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı mübarizə bu misralardan qızıl bir xətlə keçib gedir. Əsərdə duyğuya, iradəyə nüfuz güclüdür. Şair göstərir ki, mülkü əldə etmək üçün zülmü
yox, insafı qılınc tək tutmaq lazımdır. Çünki yalnız ədalətli davranışla cahanı şad etmək olar.
Nizami özünün “Xosrov və Şirin” əsərində Xosrovu tərbiyə etmək, onu ədalət yoluna
qaytarmaq üçün, “Kəlilə və Dimnə”yə müraciət etməli olur. Filosof Bozork Ümid “Kəlilə və
Dimnə”dən 40-a yaxın təmsil söyləməklə Xosrovu düz yola qaytarır. Xosrov tutduğu əməllərindən peşman olur, ədalət nuru onun qəlbinə dolur. Nizami Bozork Ümidin dili ilə dediyi bu
təmsillərdə “Kəlilə və Dimnə”nin əsas mahiyyətini açıb göstərmiş, onun tərbiyəvi gücünü ən
parlaq bir şəkildə nümayiş etdirmişdir.
Söz deyən danışdı beylə bir qədər,
Xosrovun qəlbində kök saldı sözlər.
Etdiyi zülmdən peşiman oldu,
Ədalət işığı qəlbinə doldu (2, s.331).
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Şair üzünü hakimlərə, fərman sahiblərinə tutaraq onları ədalətə çağırır. Ədalət əmniyyətin rəhnidir. Zirvələrə aludə olub, yoxsul kimsələrin güzəranına göz yumma, qaş-daşların hiyləgər parıltısına aldanma, artıq var-dövlət, lüzumsuz zər-ziba xislətə fayda verməz. Əbədilik
xeyirxahlıqdadır. İnsan əməlləri ilə özünü yaşada bilər. Ədalət və səxavəti bayraq tut. İmkanın
varsa yetimi doyuzdur.
Ədalətlilik və mübarizlik Nizaminin “Yeddi gözəl” əsərinin başlıca mövzusudur. “Bəhramın iki şir arasından tac götürməsi” bölməsində göstərilir ki, Yəzdgürd zülmkar olduğundan onun
ölümündən sonra xalq onun oğlunu şah etmək istəmir. Başqa bir adamı gətirib taxta əyləşdirirlər.
Bu hadisədən xəbərdar olan Bəhram böyük bir ordu ilə İrana gəlir. Məktub yazıb taxtı tələb edir.
Yeni şah ona nəsihət verən bir məktub yazır və xalqın Yəzdgürd nəslindən şah istəmədiyini söyləyir. Bu zaman Bəhram özünün ədalətli olacağını vəd edir və cavab məktubu yazır.
Yaxşılıq bilməlidir məni dinləyən,
Doğruluq gözlərəm hər bir işdə mən,
Şahlığın azğınlığı məndən uzaqdır,
Doğruluq işimə möhkəm dayaqdır (4, s.26).
Doğrudan da Bəhram sözünün üstündə durub, əyaləti ədalətlə idarə edir.
Bəhram ədalətdə aldı yaxşı ad,
Etdi qurdla iti, çobanı da yad.
Dəvətlə təxtu-tac verdi çobana,
Səadət asayişi bəxş etdi ona (4, s.98).
Ədalətli olmaq ideal hökmdarın başlıca keyfiyyəti, insani borcudur. Nizaminin ideal
hökmdarın qarşısına qoyduğu bütün tələblərə böyük bir sənətkarlıqla portretini yaratdığı İsgəndər obrazı cavab verir.
Nizaminin təqdimində İsgəndər ədalətli hakim, mütəfəkkir alim, humanist-mötəqil şəxsiyyət və rəşadətli qəhrəmandır. Nizaminin İsgəndəri yalnız öz vətəninin ədalətli hökmdarı
deyil, ümumbəşəriyyətin səadəti haqqında düşünən, bütün insanlar üçün gözəl həyat arzulayan və arzular uğrunda mübarizə aparan bir dövlət başçısıdır.
İnsanın fikrinə sığmayan qədər
Hamıya yaxşılıq etdi İsgəndər.
Kimsənin qəlbini o incitməzdi,
Ədalət xəttindən uzaq getməzdi (5, s.72).
Ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrindən olan Nəsiminin, Füzulinin, Şah İsmayıl
Xətainin, M.P.Vaqifin, M.V.Vidadinin, A.Bakıxanovun, M.F.Axundovun, H.Zərdabinin,
M.Ə.Sabirin, N.Nərimanovun və başqalarının yaradıcılığında tərbiyə məsələlərinə geniş yer verilmişdir. Onların əsərlərindən çıxan tərbiyəvi nəticə eynidir: mərdliyi, xeyiri, ədalət və həqiqəti
sevən adam xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, səadətə çatır, qalib gəlir və xoşbəxt olur.
Odur ki, insan xeyirxah və mərd olmalıdır, xeyir verməlidir, ədaləti və həqiqəti sevməlidir.
Nəsimi poeziyasının əsas mövzusu ictimai-siyasi motivlər, insan azadlığı ideyaları,
zülmə, ədalətsizliyə etiraz olmuşdur. Nəsimi əsərlərində təbliğ etdiyi sufizmi haqq-ədalət,
vicdan, insanın cəhalətdən qurtuluşu kimi qiymətləndirmişdir.
İnsan əməlləri ilə özünü həyatda yaşadır. Bu enişli-yoxuşlu yolda ədalətlilik və səxavət
onun çırağı olmalıdır. Azəri xalqının böyük oğlu Füzuli ədaləti hər şeydən yüksək tutmuşdur.
Çünki ədalətsiz əxlaq yoxdur. O, ədalətin rolunu öncə ədaləti bərqərar və müdafiə etməkdə
görürdü. Ədalətli olmaq hamını bir gözdə görmək, insanlara sədaqətlə xidmət göstərmək,
dostluq etmək kimi nəcib keyfiyyətləri özündə cəmləşdirir. Onun fikrincə, ədalətə sahib olanın əxlaqı pak və gözəl olur. “Fəzliyə nəsihət” əsərində Füzuli yazır ki, hər kəs özünə əməklə
yol açır, cəmiyyətdə etibar sahibi olur. İnsanın zəhmətə, əməyə qatlaşması onu ədalətli, yüksək əxlaqi sifətlərə sahib edir. Şairin “Şikayətnamə”, “Rind və Zahid”, “Ənisül-qəlb” əsərlərində ictimai ədalətsizlik və zülm tənqid edilir.
A.A.Bakıxanov “Təhzübül-əxlaq” əsərində yazır: “Adamın insafı kamillik dərəcəsinə
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çatdıqda o, zülmü özünə və başqasına rəva görməz. Yer üzündə cənnət mümkündür, hərgah
rəhm, insaf, mürvət, vicdan, ədalət olsa. İnsaflı adam öz işlərinin yaxşı və yamanını bilir, özünə tənqidi münasibət bəsləyir və davranışındakı nöqsanları düzəltməyə tələsir. Qəlbin incəliklərindən doğan insaf daş qəlbləri yumşaldır, ədalətə yol açır” (1, s.82). A.A.Bakıxanov ədaləti
insafın lüğəti adlandırırdı. Ədalət cəmiyyətin səadəti və gözəlliyi, insan qəlbinin gözəlliyidir.
N.Nərimanov ədalətliliyi həmişə bərabərliklə birgə işlətmişdir. O, göstərmişdir ki, “ədalətlilik” - boş fraza deyil, əksinə, ən kəskin, ən vacib, ən böyük məsələ - yaşamaq və çörək əldə etmək deməkdir.
Müdriklik həmişə, hər yerdə ədaləti insan münasibətləri səltənətinin şahlıq taxtında əyləşdirməyi tələb edir. Ədalətin iti qılıncı həmişə əldə olmalıdır. Ədalət cəmiyyət həyatının təmələ fəzilətidir. Ədalət cəmiyyətdə mövcud qanunlara riayət etməkdir. Qanunu pozan ədalətsizdir. Ədalət tarazlıq yaradır. Ədalətin pozulması tarazlığın pozulması deməkdir. Ədalət həm
də fəzilətə uyğun bölgü tələb edir. Ədalət nəticə etibarı ilə şəxsi mənafeyin ümumi mənafeyə
uyğunlaşdırılmasıdır. Ədalət olmasa cəmiyyət həyatı da mümkün olmaz. Ədalətli insan yalnız
özü üçün deyil, öz dostları üçün, öz həmvətənləri üçün yaşayan adamdır. Dövlətin əsas
vəzifəsi ədaləti qorumaqdır, vətəndaşları fəzilətli tərbiyə etməkdir.
Ədalət həqiqətən fəzilətdir, xeyirdir, yüksək əxlaqi vəziyyətdir. Ədalət anlayışı həmişə
bərabərliklə sıx əlaqədə işlənilmişdir. Qədim çəki vasitəsi olan tərəzi ədalət rəmzi qəbul edilmişdir.
Hər bir yüksək əxlaqlı adam yalnız özü barəsində olan haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı
deyil, həm də başqalarına qarşı olan ədalətsizliyə qarşı amansız mübarizə aparmalıdır.
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1. Bakıxanov A.A. Təhzübül-əxlaq. Bakı: Azərnəşr, 1982, 205 s.
2. Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Bakı: Yazıçı,1988, 392 s.
3. Nizami Gəncəvi. Poemalar. Bakı: Maarif, 1985, 268 s.
4. Nizami Gəncəvi. Yeddi gözəl. Bakı: Uşaq və gənclik ədəbiyyatı, 1946, 311 s.
5. Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə. Şərəfnamə. Bakı: AEA, 1964, 432 s.
6. Füzuli M.Külliyati- Füzuli. Daşkənd: 1893, 163 s.
Н.Б.Салманова
Тема справедливости в азербайджанской литературе
Резюме
Опыт человечества показал, что цель обшества должна быть в интересах всех, но это
может быть сделано только через справедливость. Этическое выражение сущности жизни, равенство членов коллектива это и есть этика справедливости. В статье рассматривается тема
справедливости в работах видных представителей азербайджанской литературы.
N.B.Salmanova
Theme of justice in Azerbaijan literature
Summary
Universal experience shows that society aims in having favour for everybody, but this can be
realized only by means of justice. Justice is the basic of moral life and ethic reflection of team
members, equality. The theme of justice in the activity of outstanding representatives of Azerbaijan
literature is given in this article.
Rəyçilər: ped.f.d., dos. B.Cabbarlı
Azərb.DBTİA-nın Kütləvi-sağlamlıq idman növləri kafedrası
(08.11.2019-cu il tarixli iclasın qərarı (pr. №02))
Redaksiyaya daxil olub: 15.11.2019
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ РУССКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ИХ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: литературные взаимосвязи, периодизация литературы, изучение литературы,
русско-азербайджанские связи
Açar sözlər: ədəbi əlaqələr, ədəbiyyatın dövrləşdirilməsi, ədəbiyyatın öyrənilməsi, rus-Azərbaycan əlaqələri
Key words: literary relationships, periodization of literature, study of literature, Russian-Azerbaijani
relations

Вопрос о межнациональных связях литератур является одним из самых актуальных вопросов литературоведения. Такого рода исследования требуют осмысления в
контексте исторического времени, с учётом своеобразия социально-политической атмосферы того или иного периода силу действия целого ряда различных факторов.
Проблема периодизации при этом становится весьма значимой, так как на каждом новом этапе развития литературных взаимосвязей происходит некая переакцентировка,
создающая и обуславливающая индивидуальный характер того или иного периода. Существуют и определенные закономерности в отношениях литератур, обусловленные
межнациональными отношениями. Без учета этих факторов невозможно объективно
оценить уровень и своеобразие взаимосвязей между разными национальными литературами и наметить определенную периодизацию в их развитии.
У Азербайджана и России своя история культурных контактов, развивающихся на
протяжении почти двух веков и продолжающих развиваться и сегодня. Интерес литературоведения к данной теме подпитывается новыми фактами литературных и общественных контактов, новыми образцами взаимного перевода художественной литературы, как русской, так и азербайджанской и многим другим. Этому посвящено множество исследовательских работ, но, тем не менее, этот процесс, который продолжает
развиваться, открывает широкое поле для новых исследований. Одним из них является
проблема периодизации этих контактов.
«В общем потоке литературного процесса периодизация ставит ступенчатые границы, однако «поточное» становление между начальной и конечной границами периода вовсе не исключается. Периодизируя, мы выделяем, однако выделяем с тем, чтобы
проследить далее становление каких-то качеств», – отмечает Ф.С.Наджиева в своей
монографии (10, с. 13). «Начальной точкой» русско-азербайджанских литературных
взаимосвязей можно считать первые десятилетия XIX века. С этого момента русскоазербайджанские литературные взаимосвязи обретают свою историю развития, которая, как и любая история, подлежит периодизации. Именно через ступенчатые границы
периодизации можно проследить появление новых качеств этих взаимных контактов на
каждом новом этапе их «поточного становления».
Первым этапом русско-азербайджанских или азербайджано-русских литературных взаимосвязей можно считать период с начала XIX века до начала XX века. На этом
сходятся почти все исследователи, занимающиеся этой проблемой (3,7, 8, 12). Это было
время, когда Российская империя прочно обосновалась в Закавказье, в том числе и в
Северном Азербайджане. Тогда и начался свободный обмен языковыми и культурными
ценностями между Россией и Азербайджаном. В первой половине XIX века, начиная
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где-то примерно с 1830-х годов, происходит процесс обмена культурными ценностями.
В результате переводческой работы в Азербайджане знакомятся с произведениями
русских, а в России – азербайджанских писателей.
Этот период знаменуется освоением азербайджанской литературой традиций своей литературы предшествующего времени. Одновременно с этим происходит и освоение традиций русской литературы ХIХ века, ознакомление с её яркими образцами.
В азербайджанскую литературу в результате этого приходят новые темы, идеи, жанровые формы. Это в немалой степени способствовало приобщению к достижениям мировой литературы и культуры и дальнейшему развитию азербайджанской литературы. В
это время начинается переводная работа, с каждым годом набирающая обороты.
Второй этап русско-азербайджанских литературных взаимосвязей – это так называемый «советский период». Он охватил, можно сказать, весь XX век – время существования СССР. В это время на «советском» пространстве взаимодействие языков и культур, входящих в «союз», стало носить идеологизированный характер. Доминантная роль
в этом взаимодействии стала принадлежать русскому языку и русской литературе, русской культуре в целом. Именно в это время начинается процесс формирования и развития такого феномена, как «многонациональная советская литература». Одной из её составных частей стала, наряду с другими национальными республиками бывшего союза, и
азербайджанская литература. Взаимодействие языков и культур строго контролировалось партийной системой тоталитарного государства, живущего идеалами коммунизма.
Но справедливости ради нельзя не сказать о том, что и в таких условиях идеологически ангажированного общества успешно и плодотворно шло развитие литератур,
создавались произведения, не потерявшие своей актуальности и в наши дни. В некоторых из них подтекстово был выражен протест против режима. Надо сказать, что все
национальные литературы бывшего союза, как составные части «единой многонациональной литературы», тесно общаясь друг с другом, идя, как говорится, в одном направлении, руководствуясь одними и теми же партийными, идеологическими «ориентирами», не теряли при этом своей национальной специфики. Для этого достаточно обратиться к любой из национальных литератур, в том числе и к азербайджанской литературе, «советского» периода в лице её талантливых представителей.
Если говорить о русской и азербайджанской литературах, то в это время между
ними развивались плодотворные в большинстве своем процессы взаимодействия,
взаимообогащения, взаимоинтереса друг к другу. Это выражалось в тесном культурном
обмене, взаимном и взаимообогащающем, как в плане содержания, так и в плане формы, взаимном изучении литературами друг друга. Огромным фактором, способствующим этому изучению, конечно же, был планомерно ведущийся, осуществляемый на
очень высоком уровне художественный перевод с русского на азербайджанский язык и
наоборот. Взаимопереводы азербайджанской и русской литератур в это время приняли
масштабный характер. А это повлекло за собой развитие теории и практики художественного перевода, появление блистательных переводчиков как в России, так и в
Азербайджане..
Третий этап русско-азербайджанских литературных взаимосвязей определился в
конце ХХ века и продолжается по сей день. В связи с переменами, произошедшими в
середине 1980-х годов: перестройка, последовавшие за ней процессы распада СССР,
получение суверенитета национальными республиками «союза», в том числе и Азербайджаном, ставшим самостоятельным, независимым государством, – всё это обусловило своеобразие нового этапа русско-азербайджанских взаимосвязей.
Художественное творчество, и в особенности литература как искусство слова, с
началом перестройки были втянуты в водоворот политических страстей. Долгие годы
взаимоотношений литератур бывшего союза – России и Азербайджана вдруг оказались
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под угрозой забвения, в лучшем случае, пересмотра с позиций нового времени с его
обострённым чувством национальной исключительности.
Ныне этот процесс взаимосвязей России и Азербайджана осуществляется в русле
общественно-политических взаимодействий и культурных связей двух дружественных
стран. Главную роль в этом процессе по-прежнему играет художественный перевод,
который является основным проводником культурного обмена между народами. И если
в «советский период» переводные процессы носили «плановый» характер, то в рамках
СНГ они происходят на сугубо взаимной и добровольной основе и продолжают
развиваться, хотя и не столь интенсивно.
Нужно особо подчеркнуть роль периодической печати на русском языке в Азербайджане («Литературный Азербайджан», «Русский язык и литература в Азербайджане»), работу различных общественных организаций: «Луч», «Содружество», Русская община, Центр русской культуры и т.п.), направленных на развитие двусторонних
отношений между Россией и Азербайджаном, в частности, литературных взаимосвязей.
Большую исследовательскую работу в области изучения русской литературы и её
взаимосвязей с азербайджанской литературой ведут профессорско-преподавательский
состав Бакинского славянского университета, большую часть научно-исследовательской работы которых составляет изучение русской литературы, чаще всего, в плане
взаимосвязей с азербайджанской.
Первые два этапа русско-азербайджанских литературных взаимосвязей, о которых
мы говорили выше, исследованы достаточно полно в целом ряде работ. Это фундаментальные монографии А.Багирова (3), Ш.Курбанова (7), М.Садыхова (12), Н.Мамедхановой (8) и многих других. В советский период часто издавались коллективные сборники,
в которых освещались самые разные аспекты проблемы взаимосвязей русской и азербайджанской литератур ХIХ–ХХ веков («Взаимосвязи и взаимодействие национальных
литератур», «Великая дружба азербайджанского и русского народа (с древних времен
до наших дней)», «Международные связи русской литературы», «Русская классика в
Азербайджане» и др.).
Большую работу в исследовании в аспекте художественного перевода русскоазербайджанских и азербайджанско-русских литературных связей первых двух этапов
развития вели и ведут такие исследователи, как Ф.Велиханова, Ф.Ч.Рзаев, Я.М.Гулузаде, Р.М.Новрузов, Л.Д.Самедова и многие другие. Нельзя обойти вниманием и фундаментальный библиографический труд Г.Б.Бабаева «Межнациональные связи азербайджанской литературы» (2), в котором представлена обширная библиография книг,
статей и рецензий, авторефератов, посвященных межнациональным связям азербайджанской литературы.
Литературные взаимосвязи конца ХХ – начала ХХI веков по сравнению с первыми двумя периодами недостаточно изучены. Отдельные вопросы, освещающие факты
взаимодействия между Россией и Азербайджаном в аспекте культурных контактов на
современном этапе, проблемы перевода представлены в ряде статей, рецензиях, опубликованных в русской и азербайджанской периодической печати. Среди обобщающих
фундаментальных работ, в рамках которых было бы проведено изучение этой проблемы в комплексном плане, исследование современной русской литературы в её связях с
азербайджанской литературой, можно назвать работы таких исследователей, как
А.Гаджиев (4,5,6), Ф.Наджиева (9,10) и некоторых других.
Необходимость в такого рода научных исследованиях с каждым днем растёт. Сегодня в Азербайджане идёт переводная работа с русского на азербайджанский язык, в
особенности произведений русских авторов последних лет: роман Ю.Полякова «Козлёнок в молоке», рассказ и повести Б.Евсеева и др. В то же время на русском языке выходят книги наших авторов, издаются антологии азербайджанской прозы и поэзии на
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русском языке и наоборот. Всё это помогает лучше узнать литературу других стран.
Интересно в плане русско-азербайджанских литературных взаимосвязей и творчество
азербайджанских писателей, живущих в России: Ч.Гусейнов, И.Бадалбейли, Насиб
Наби оглу, Э.Багиров, А.Мамедов, А.Ахундова, А.Багиров и многие другие. Всё это
также должно становится предметом изучения в аспекте литературных связей.
Как видим, русско-азербайджанское литературное взаимодействие предполагает
широкое поле контактов в самых различных сферах, которые становятся предметом
изучения. Зародившись в самом начале XIX века, это взаимодействие между литературами России и Азербайджана прошло, как отмечалось, несколько этапов. Взаимные
контакты между Россией и Азербайджаном продолжают развиваться и в новых условиях постсоветского времени. Каждая из сторон понимает необходимость продолжения
этих контактов, имеющих почти двухвековую историю. Параллельно возникает необходимость исследования этих взаимосвязей на самых разных этапах их развития, особенно, на современном этапе.
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L.T.Əliyeva
Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinin inkişafının
müxtəlif mərhələlərdə öyrənilməsi məsələləri
Xülasə
Məqalədə Azərbaycan-rus və rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin inkişafı, Rusiya və Azərbaycanın qarşılıqlı ədəbi əlaqələri tarixinin dövrlərindən bəhs edilir. Müəllif üç dövrü vurğulayır və araşdırır: XIX əsrin əvvəli – XX əsrin əvvəli; “sovet” dövrü; postsovet dövrü. Bu mərhələlərdə yaranmış
əsas tədqiqat işlərinin ümumi mənzərəsi verilir. Postsovet dövründə, yəni müstəqillik dövründə işıq
üzü görən tədqiqatlara xüsusi diqqət yetirilmişdir.
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L.T.Aliyeva
The problems of studying the Azerbaijani-Russian literary relationships
at different stages of their development
Summary
The article deals with the development history of Azerbaijani-Russian and Russian-Azerbaijani
literary relationships and the stages of mutual literary connections history between Russia and
Azerbaijan. The author underlines and explores three stages: the beginning of the 19th century – the
beginning of the 20th century, the “Soviet” period and the “Postsoviet” period. The main researches of
these stages have generally been reviewed in the article. A proper attention has been paid to the
researches of the “Postsoviet” period, i.e. the period of independence.
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ПРОБЛЕМА «ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА» В ВОЕННОЙ ПРОЗЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ И РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА
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Много лет отделяют нас от Великой Отечественной войны (1941-1945). Но время
не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения к далеким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества советского солдата – героя, освободителя, гуманиста. Да, слово писателя на войне и о войне трудно переоценить; Меткое, разящее, возвышающее слово, стихотворение, песня, частушка, яркий героический
образ бойца или командира – они вдохновляли воинов на подвиги, вели к победе. Эти
слова и сегодня полны патриотического звучания, они поэтизируют служение Родине,
утверждают красоту и величие наших моральных ценностей. Вот почему мы вновь и
вновь возвращаемся к произведениям, составившим золотой фонд литературы о
Великой Отечественной войне.
Раскрывая поставленную тему хотелось бы прежде всего обратится к словарю
литературных терминов. Исторический роман – «роман, действие которою развертывается на фоне исторических событий» (13).
Н.Д.Тамарченко главным признаком исторического романа считает «сочетание
авантюрности и историзма», которое он рассматривает в качестве структурного, то есть
формального и содержательного принципа. По мнению исследователя, это сочетание
авантюрности и историзма можно считать «внутренней мерой», или даже каноном,
классического исторического романа. Этой «внутренней мерой» определяются особенности жанровой структуры:
1. Типические композиционно – речевые формы (историческая правда, исторический комментарий и др.) и способы их организации в единую.
2. Повторяющаяся последовательность событий и ситуации (выбор жизненного
пути и определение на службу, двойные ситуации осады и поединка и пленения и суда,
финальные ситуации), связанное с особыми пространственно – временными условиями.
3. Характерная система персонажей, особое место в ней и тип главного героя. (12)
Великое достоинство военной прозы заключается в том, что она подобно стрелке
компаса, неизменно направленной своими остриями на два полюса, стремилась показать, что ни один подвиг, даже самый неприметный, не прошел даром, ни одно благородное движение души не было напрасным, а каждый неверный шаг – были тому виной
неопытность, малодушие или трагическая ошибка – непременно оборачивался лишними жертвами, замедляя на какую – то пусть даже незначительную долю общее движение к победе.
В военной прозе особенно заметно, как, в противоположность воззрениям, разделяющим, а то и противопоставляющим героическое и человеческое литература именно в героическом видит норму и высший образец морали, измеряемой не абстрактными
«добродетелями», а прямым участием человека в действиях, направленных на торжество реального дела. (3, 285)
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Подобно славным войнам, показавшем на фронте образцы беспримерного в истории героизма в Азербайджане как и повсюду самоотверженно работали и люди тыла.
Писатели также приняли самое горячее участие в борьбе с гитлеровскими захватчиками. Азербайджанская литература имеет давние богатые традиции обращение к военной теме. Мужество народа, героизм, самоотверженность в борьбе против иноземных
захватчиков не раз ярко изображались в произведениях классиков.
Неизгладимый след в жизни азербайджанского народа, как и других народов нашей страны, оставила Великая Отечественная война. Она во многом определила ход событий в мире, судьбы целых поколений. С тех грозных лет по сей день создано
огромное количество произведений самых разных жанров, в самых разных ракурсах
отображающих будни фронта и тыла. Многие замечательные книги о войне появились
и в азербайджанской литературе.
«В военные годы в азербайджанской литературе появилась еще одна тенденция
причем весьма важная: наши писатели стали бескомпромиссный и ярче раскрывать недостатки. В годы войны появились такие произведения, где разного года негативные
явления критиковались очень остро. Люди в эти опасные дни поняли, что с недостатками надо бороться со всей полнотой гражданской ответственности. Именно тогда
азербайджанская литература начала в полный голос, со страстью и непримиримостью
вскрывать и обличать явления, чуждые нашей жизни и нашей морали». (8, 19)
Многие из писателей Азербайджана ушли на фронт защищать с оружием в руках
родину, вести политическую и агитационную работу в действующей армии. Ответственные задачи встали и перед литераторами, оставшимися в тылу. Они не только
откликались на события дня своими патриотическими произведениями, но и проводили
большую работу среди населения, встречались с воинами, посещали госпитали, переписывались с фронтовиками. Письма к азербайджанским писателям от бойцов действующей армии еще раз доказывают, что в годы войны литература имела большое воспитательное значение.
Постепенно расширялся и обогащался круг тем и образов в литературе. Значительное место занимала в произведениях писателей фронтовая жизнь, мужество советских воинов в борьбе с фашистскими захватчиками.
Для писателей и журналистов сотрудничество с фронтовыми газетами было основным видом деятельности. Критики, издатели, поэты, литературоведы работали в
фронтовых, армейских, дивизионных газетах. Они становились военными корреспондентами центральных газет. И потому в этот период писались в основным фронтовые
очерки, публицистические статьи.
Отличительными чертами литературы военного периода были ее непосредственная обусловленность явлениями жизни, ее простота и народность, оперативность.
Наряду с созданием новых произведений, посвященных непосредственно защите
отечества, азербайджанские литераторы продолжали работу над большими полотнами
– повестью, романом, задуманными и начатыми еще до войны.
За годы войны вышел в свет ряд крупных прозаических произведений – первая
часть романа «Сачлы» и «Мехман» С.Рагимова, главы из романа М.С.Ордубады «Молодые чекисты», роман А.Зограббекова «Страна Огней» и др.
Война вплотную продвинула литературу к народной жизни, ее многообразным
требованиям и нуждам. А сразу после войны пришла пора углубленной, разносторонней разработки этой темы.
Здесь на первый план нужно выдвинуть эпопею Абульгасана «Бастионы дружбы». Писатель – фронтовик участник героической обороны Севастополя опубликовал
тогда первую книгу этого романа и сразу привлек интерес читателей и критики. В 1947
году вокруг «Бастионов дружбы» возникла большая литературная дискуссия.
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Были критики, утверждавшие, что писатель черными красками рисует наших бойцов. По их мнению, трусливых и слабых не было. А. Абульгасан ведь показал и такое (8,
18) И потому следует отметить, что многое в азербайджанской прозе началось с реалистического обрисования войны, и первые шаги в этом направлении сделал Абульгасан.
«Война есть война. Там люди умирают, сражаются, и с этой точки зрения опыт
фронтовиков и сейчас не потерял своего значения. Абульгасан показал те события, в
которых сам лично принимал участие, которые сам пережил. Нельзя без эмоции, равнодушно читать эти страницы». (8, 19)
В этом произведении было положено начало и отображению будней тыла. Войну
мы выиграли не только благодаря героизму наших воинов, но и благодаря тому, что
тыл самоотверженно работал для фронта. Наши люди голодали, даже в деревнях было
недостаточно хлеба, но всю пшеницу отдавали в военный фонд. Никто не думал
скрывать, оставлять что – то для себя, все хотели ускорить победу, работали на фронт.
Особое место в прозе военного времени занимает историческая тематика. Обращенные к героическому прошлому народа, к истории его борьбы против захватчиков,
произведения на исторические темы воспитывали в советских людях чувство патриотизма и национальной гордости.
Великая Отечественная война была суровым испытанием всех основ жизни,
нравственных понятий.
Общим для писателей является их обращение к проблеме нравственного возмужания человека на войне. При этом, естественно, они использовали материал локальной,
специфический в национальном отношении.
Исторический роман формируется во взаимодействия с мемуарной и документальной литературой о войне. Его содержание в той или иной мере корректируется материалами сопутствующих ему жанров. Работая над историко – хроникальным материалом писатель уже не может игнорировать свидетельства очевидцев, участников тех
именно событий, упускать из виду факты, исследованные военной исторической
наукой, хотя цели – романиста – отличаются от задач мемуаристов, историков. (1, 52)
В 70 – е годы определяются новые тенденции художественно – исторического романа о войне протекает сложно и противоречиво. Для начала этих лет характерен пафос
достоверности, факта, широта охвата событий.
Трилогия Р.Симонова «Живые и мертвые» (1959), «Солдатами не рождаются»
(1964), «Последнее лето» (1972) – первый опыт создания военно – хроникального романа о самых значительных этапах войны советского народа с фашизмом.
Авторские военно – исторические разборы, справки, оценки операции и состояния
духа войск составляют неотъемленную часть содержания трилогии, порою самостоятельную, однако преимущественно событийную, в русле которой возникают характеры,
складываются судьбы персонажей. Ее дополняют картины военного быта, жизни штабов, удивительно зримые и точные эпизоды сражений.
Проблема личности и народа, массы и отдельного человека в исторических событиях – одна из ключевых в трилогии – последовательно, развита во всех частях, её решение определяет логику исторической и художественной мысли писателя. (1, 53)
После выхода в свет романа «Живые и мертвые», работая над последующими
частями, К.Симонов все более убеждался в необходимости углубления историзма.
В 1965 году после опубликования «Солдатами не рождаются» он писал: «Конечно, я сейчас гораздо шире знаю войну, чем тогда. То, что я тогда знал и помнил, я и
сейчас помню, но я не разговаривал тогда так подробно, как сейчас, с десятками и
сотнями людей, которые провели войну на других должностях, в другой шкуре, чем я.
А сейчас я это делаю уже много лет подряд. Моя осталась при мне. Но и теперь у меня
точка зрения на войну находится на скрещении разных точек зрения разных людей, в
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разных должностях побывших на войне. Я не хочу привести их к одному знаменателю,
но это знание разных точек зрения – база для того, чтобы выработать свою собственную. И она, конечно, несколько иная, чем была моя точка зрения военного корреспондента тогда». (9, 306)
Как проницательный художник, К. Симонов в процессе работы остро ощущал ограниченность индивидуального восприятия, известный субъективизм личного знания вступающих в противоречие с природой, жанрам романа, задуманного как исторический.
Сложная перестройка началась в ходе написания трилогии. В «Солдатами не
рождаются» значительно глубже вскрываются связи событий войны их внутренняя
логика. Дух активного исторического деяния, атмосфера познания истории и самопонимания усиливают аналитичность повествования.
В третьем романе – «Последнее лето» - события военного лета 1944 года несколько отступают на второй план в романном содержании. Рассказ преимущественно ведется о переписях жизни Серпилина, выключенного ранением из военных событии.
Серпилин показан размышляющим, а не действующим.
Писателю в этой книге удаются характеры, нарисованные в очерковой манере,
опирающиеся на достоверное, фактическое, например Львов, член Военного Совета.
Однако в третьей книге сильнее выражено раздумье о будущем мире, отношениях
людей, судьбах героев. Признавая роман «Последнее лето» безусловной удачей автора,
критики тем не менее отмечают известную описательность повествования, статичность
характеров.
Следует также отметить сложность содержания таких романов, как «Блокада»
(1969 – 1975) А.Раковского, «Судьба» (1972) П.Проскурина, «Потерянный кров» (1972)
И.Авижюса, «Циклон» (1972) О.Гончарова. «Блокада» А.Чаковского – историческое
повествование, панорамных роман, в котором использованы документы, разнообразные
факты, необходимые для интерпретации характеров многих реальных лиц – военачальников и государственных деятелей.
Весьма интересен в этом ряду своей проблематикой и формой «Горячий снег»
(1969) Ю.Бондарева. Роман открывает новую страницу творчества писателя. Настоятельная необходимость реалистически масштабного изображения эпохи Великой Отечественной войны, исследования ее исторического, социально – нравственного и философского содержания делает его искусство изображения человека на войне более многогранным, более ненасыщенным мыслью и анализам. «Будучи приверженным к точному и убедительно достоверному рисунку, Ю.Бондарев воспроизводит «значительные
подробности», весомые и зримые детали военного быта. Однако эта достоверность не
существует сама по себе, вне человека, она возникает, одушевляется его присутствием
и потому живет с человеком». В «Горячем снеге» Ю.Бондарева с большой силой эмоционального воздействия и художественной документальностью раскрывается античеловеческая сущность войны, трагически исказившей естественное течение жизни. И
потому битва накал которой образно и точно передает название романа Ю.Бондарева,
изображена как суровая необходимость, заставившая многих людей стать солдатами.
Романы К. Симонова и Ю. Бондарева сближает острое, бескомпромиссное разоблачение сущности фашизма.
В «Горячем снеге» находят развитие присущие Ю.Бондареву качества художественного видения и изображения – искусство воссоздания нравственных состояний
и диалектики души человека, как на экране, освещаются огнем сражения в каждый
момент невероятного физического и душевного напряжения.
Как побеждает советский человек, каковы его нравственные потенциалы – вопрос, занимающий писателя. Ю.Бондарев пишет: «Некоторые говорят, что моя последняя книга о войне, роман «Горячий снег» - оптимистическая трагедия. Возможно,
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это так. Я же хотел бы подчеркнуть, что мои герои борются и любят, любят и гибнут,
не полюбив, не дожив, многого не узнав. Но они узнали самое главное, они прошли
проверку на человечность через испытание огнем. Мне близки их ощущения, и я, как
много лет назад, верю в их мужскую дружбу, в их открытость, первую любовь, в их
честность и чистоту». (2, 24)
«Сколько боли, смертей и разрух в слове «война». Именно в экстремальной ситуации человек может проявить все свои лучшие качества, или наоборот. Одни войны даже в критической ситуации остаются верными своему народу и до последних дней
настоящие патриоты. Есть воины, которые переходят на сторону врага с надеждой на
лучшее будущее. Человек на войне может проявить себя по – разному и это зависит от
личных качеств (сила духа, стойкость, стрессоустойчивость), физической подготовки и
собственных убеждений». (14)
Богатая сама по себе художественная литература о Великой Отечественной войне
позволяет увидеть и те объективные причины, которые делают произведения искусства
явлениями общенародными.
Книги о войне дают богатейший материал для истории и теории литературы, ибо
годы Великой Отечественной войны характерны высоким накалом патриотических
чувств.
Миллионы простых людей, которые принимали непосредственное участие в военных действиях, те, которые трудились в тылу и своим непосильным трудом приближали День Победы тоже достойны быть отмеченными наградами. О них мы говорим в
общих фразах. Но, если подумать, то именно они и творили историю. Каждый человек
– это личность, которая сыграла свою роль в решающие годы нашей страны. Любое
действие, произошедшее во время ВОВ, являлось следствием взаимодействия миллионов людей. По всей видимости, один человек и не сможет предотвратить какое – либо
событие, но он своим примером способен вдохновить других, а дух армии – это дух
народа, оказывающий решающее значение на течение событий. (15)
Военная проза заключает в себе огромный воспитательный потенциал, она помогает формированию духовного облика и характера современного человека, поскольку
касается вечных нравственных проблем – верности долгу, гражданского мужества,
совести, чести, человеческого достоинства и сострадания.
Своей кровью, участием в боях, работой во фронтовой печати и в напряженных
условиях военного тыла утверждали писатели – фронтовики моральное право говорить
от имени народа.
Писатели дышали одним дыханием с борющимся народом и чувствовали себя
«окопными поэтами», а вся литература в целом, по меткому выражению А.Твардовского, была «голосом героической души народа». (6, 55)
«Война – одно из общественных состояний, рождающих эпическое искусство. Таков вывод Гегеля, размышлявшего о законах взаимодействия искусства и действительности». (7, 182)
«Великая освободительная война – событие многозначное. Это трагедия для народа, страдания, боль, гибель миллионов людей. Но это же и самое высокое, единственное в своем роде счастье предельной слитности с народом, полнейшей самоотдачи
в борьбе за право дело, ярчайшего раскрытия возможностей человека, преодолевающего немыслимые, казалось бы, трудности и препятствия». (7, 183)
Сама литература периода Великой Отечественной войны – исторический феномен
в культурной жизни человечества.
Литература о Великой Отечественной войне дает нам образ человека, живущего
тревогами, надеждами и судьбами всего мира, человека, чья жизнь, эмоции, социаль-
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ные и общественные, каждый шаг этого человека определяется судьбой его народа».
(10, 147)
Исходя из вышесказанного можно отметить – что литература – воспитатель в
самом полном значении этого слова.
Жар войны ещё долго не остынет в душах ее участников. Слишком многое значила война в жизни народа, страны, родного города, в личных судьбах нескольких поколений.
Концепция войны и мира, диалектика военного и антивоенного, реальный смысл
добра и зла, связи личности и общества, детерминирующие нравственный мир героев, и
другие основополагающие проблемы бытия человека, а совсем не «приоритет»
действия над духовной жизнью определяют сущность, характер, истинную проблематику военной прозы.
«…Лучшее книги не задаются целью создать летопись боевых дел войны, они активно утверждают определенные взгляды, определенное понимание войны, определенную концепцию человека. Подлинным их содержанием является не просто художественное описание той или иной имевшей место фронтовой операции, а выделение
тех социально исторических факторов, которые отразились в стратегии и тактике,
раскрытие нравственной силы, боевого духа народа. Все настойчивее литература стремится показать не только как воевал человек, а и почему он так воевал». (3, 240)
Человек становится подлинно человеком, когда он находит в себе силы переступить через страх – перед злом, перед войной, перед кажущейся неотвратимостью судьбы, когда он в состоянии победить собственное малодушие, эгоизм, жажду покоя.
Война, устроившая самый суровый экзамен всем человеческим ценностям, открыла новые измерения внутренним свойствам людей.
Главной проверкой общественной ценности войны у писателей – фронтовиков
стало: трус или герой. Их персонажи выбирают свою судьбу между мужеством и страхом, между готовностью достойно встретить смерть и всеодолевающей жаждой жить.
Героизм был не просто лучшей, но единственной рекомендацией, не просто лучшей, но
единственной проверкой человека.
«Четыре года колоссальнейших усилий советского народа создали такой духовный и нравственный сплав, в котором нашло свое наиболее полное воплощение не
только наше прошлое, но в определенном смысле и наше будущее» (4, 2).
История войны благодаря силе писательского слова до сих пор жива. По произведениям писателей мы представляем то кровавое и жестокое время.
В заключении хотелось бы привести цитату из книги Бочарова А. «Человек и
война»: «Романы и повести о войне делают особенно ясным, что речь должна идти не о
переносе центра тяжести с «диалектики души» на «диалектику деяния», а о способности правильно объяснять миру о художественном познании человека». (3, 241)
На войне нет ролей главных и второстепенных. Важен вклад каждого в общую
победу. Даже один человек может значительно повлиять на ход всей истории, поэтому
каждый должен в полной мере нести ответственность за свои действия и поступки, а
особенно в таких невероятно тяжёлых войнах. Великая Отечественная война явилась
ярким примером того, что для достижения Великой победы необходим вклад каждой
личности в одно общее великое дело.
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Ü.M.Əsədova
XX əsrin əsr Azərbaycan və rus yazıçılarının hərbi nəsrində
“İnsan və müharibə” problemi
Xülasə
Məqalədə rus və azərbaycan yazıçılarının yaradıcılığı nəzərdən keçirilir. Həmçinin taleyin hökmü ilə adi insan və vətəndaşın, cəbhə-yazıçısına çevrilən publicist yazıçıların üzləşdiyi bütün çətinlikləri əks etdirir. Məqalədə “insan və müharibə” probleminə müəyyən diqqət yönəldilib. Bütün bəşəri
dəyərlər üçün ən ağır imtahan olan müharibənin insanların daxili xüsusiyyətləri üçün yeni ölçülər açdığını göstərir. “XX əsr rus və azərbaycan yazıçılarının hərbi nəsrində “insan və müharibə” problemi”
adlı məqalədə K.Simonovun “Ölülər və dirilər”, Y.Bondarevin “İsti qar”, Ə.Əbülhəsənin “Dostluq
bastyonu”, S.Rəhimovun “Mehman” romanları haqda qeyd edilmişdir.
U.M.Asadova
Problem “Man and war” in military proze of the Azerbaijani and Russian writers
of the XX century
Summary
The article reviews the creativity of Russian and Azerbaijani writers. It also reflects all of the
problems faced by ordinary people and citizen, publishers and writer, who have become frontierwriters. The article draws particular attention to the problem of “man and war”. The greatest test for
all human values shows that war opens new dimensions for the human characteristics. The article
discusses the romans Russian (K.Simonov “Alives and deads”, Y.Bondarev “Warm snow”) and
Azerbaijani writers (A.Abulhasan “The friendship bastion”, S.Rahimov “Mehman”).
Рецензент: проф. С.А.Гафарова
Redaksiyaya daxil olub: 26.11.2019
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РИМ В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ ЮЛИЕВ-КЛАВДИЕВ
Ключевые слова: империя, история, культура, моральные ценности, законодательство
Açar sözlər: imperiya, tarix, mədəniyyət, mənəvi dəyərlər, qanun
Key words: empire, history, culture, moral values, legislation

Историко-биографический роман английского писателя Роберта Грейвза (Robert
Graves) «Я, Клавдий» (I, Claudius) написан от лица императора Клавдия о римской истории от правления Августа до Калигулы. Божественный Клавдий написан как последующее дополнение. В историческом повествовании Р.Грейвза обнаруживаются несколько отдельных пластов. Прежде всего это громадная галерея портретов крупных
исторических деятелей. Здесь автор даже в мельчайших деталях исключительно точен,
сообщает читателю массу любопытнейшего, забытого материала, известного только
специалистам. Кульминация каждой части- необыкновенно рельефная сцена крупного
исторического события. Рисуя смерть Августа Р.Грейвз возвышается до трагизма. На
протяжении повествования он сдержан, но кульминационные сцены эмоциональны и
изобразительны. Другой пласт повествования- диалоги о связи времен, афоризмы. В романах мы обнаруживаем удивительную особенность: прошлое человеческой культуры,
к каким бы отдаленным векам оно ни относилось, для него- не только прошлое,- многовековая культура человечества в художественном сознании. Р.Грейвз живет бок о бок
с современностью, образы и идеи далеких веков вступают в живое взаимодействие с
образами и идеями современности. Интерпретация Р.Грейвзом этой истории во многим
обязана историям Гая Корнелия Тацита, Плутарха и Светония. Произведение не может
быть полностью отнесено ни к одному из жанров историко-художественной прозы. Их
жанровое своеобразие заключается в том, что они в разной степени и по-разному
соединяют в себе элементы, характерные и для исторического романа, и для историкобиографического романа, и для литературно-художественной биографии. Синтезированный жанр можно условно определить как роман-исследование.
Произведение начинается с описания развития упадка Римского республиканского строя и рассказывает о правлении трех императоров династии Юлиев-Клавдиев:
Цезарей Октавиана Августа, Тиберия и Гая Калигулы глазами будущего императора,
причем нередко делает это и в тех случаях, когда рассказ ведется от самого автора.
Через всю книгу проходят сообщения об императорских «реформах», о лихой политической борьбе и острой социальной ломке. Особая жестокость властей, массовый террор и царство крови, так воспринимает и изображает эти годы Клавдий, который благодаря своим способностям и остроумию получает право посещать дворец и императора
Августа- мужа своей бабки Ливии. Знание греческого языка и истории, дает возможность изуродованному болезнями, нелюбимому сыну, еще с детских лет наблюдающему распад и уничтожение именно полисных основ существования, всего векового,
собственно антично- римского, воспетого Цицероном и Вергилием строя жизни.
Противоречие между идеализованной патриархальной атмосферой городской
общины и разрущающий ее силой мировой империи отражало объективную динамику
эпохи, росло и обострялось на всем ее протяжении и достигло предельной остроты ко
времени правления династии Юлиев-Клавдиев. «Режим Августа», вошедший в исто98

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

6 / 2019

рию как «принципат», - своебразное явление античности. Русский историк Утченко пишет о нем: «Принципат Августа –едва ли не первый в истории пример режима, основанного на политическом лицемерии, да еще возведенный в принцип. Это государственная система (с течением времени довольно четко сложившаяся и выраженная),
которая совершенно сознательно и цинично выдавалась официальной пропагандой не
за то, чем она была на самом деле.» (1, с. 267-268)
Официальной формулой режима были слова «восстановленная республика»
(REPUBLICA RESTITUTA). В этих словах был и смысл, поскольку кончилось столетие
смут, установился порядок. Это столетие для Италии была сценой для пяти гражданских войн, двух народных восстаний, двух массовых репрессий. Рим стал свидетелем
двух вооруженных мятежей и уличные беспорядки с кровопролитиями были обычным
делом. При Августе всему этому беспорядку был положен конец и новые заморские завоевания обеспечили приток богатств в Италию. Теперь Август с гордостью утверждал,
что принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным. Безусловное повышение жизненного уровня и благосостояния способствовало «падению нравов» по утверждению моралистов, хотя это было лишь развитие того образа жизни, который давно сложился в
Греции и Риме. Алчность, тщеславие и похоть- были основными пороками, искоренив
которые Август хотел оздоровить общество, возродить святость семейных уз и
гражданских обязательств. Власть Августа основывалась на нравственных постулатах и
он говорил: «авторитетом превосходил я всех, власти же имел не более, чем мои
товарищи по должностям.» (2, с. 210)
Через двадцать с лишним лет после издания «закона о нравах» (об обязательном
браке, против прелюбодеяния, против роскоши в еде и одежде), которые оказались бессильны против нравов, порождаемых этим же режимом снова вопрос о нравственности
встал с необычайной остротой. Так как началась борьба за то, кому быть преемником
Августа. Вопрос о преемственности власти всегда был очень деликатным, поскольку
роль личности в истории укрепления государственности, упрочения режима «восстановления республики» для Августа, которому на рубеже нашей эры было шестьдесят
три года, был очень важен. Будучи ни царем, ни диктатором, свою политическую
власть он не мог передать ни по наследству, ни по назначению: он мог лишь воспользовавшись своей властью, рекомендовать сенату и народу человека, достойного и авторитетного, как сам Август. Человек этот, безусловно должен был быть известен как услугами отечеству, так и добропорядочностью в жизни (хотя бы для видимости). Подобную кандидатуру Август искал среди своей родни. В придворной борьбе за власть
орудием становится обвинение в безнравственности. В руках Ливии факты и сплетни о
поведении Юлии стали аргументами, которые были во 2 г.до нашей эры предъявлены в
качестве доказательства любовной связи Юлии с несколькими представителями из
знатнейших сенатских родов= Клавдиев, Сципионов, Гракхов,- в том числе с Юлом
Антонием, сыном противника Августа в гражданской войне, что грозило уже политическим заговором. Бесстыдная женщина губила благороднейших людей за сопротивление ее интересам или в удовлетворение своей алчности. Бессовестные люди не имевшие никаких заслуг, раздавали должности, решали процессы по расчетам своей выгоды. Среди народа же стали ходить слухи о разгульном образе жизни Юлии, о ночных
оргиях на форуме, о переодеваниях ее проституткой и, что она могла принадлежать
первому встречному. Хотя Август слыл в юности развратником, а в зрелом возрасте
жил с молодыми наложницами, которых предоставляла ему сама Ливия, своей дочери,
матери его наследников он не мог простить прелюбодеяния. Во избежание скандального процесса, Август был вынужден сделать трагический шаг: сам осудил родную дочь,
развел ее с Тиберием и сослал на островок в Тирренском море, которая была предусмотрена по закону о прелюбодеяниях. Честь Августа была спасена, но честь его по99
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томков Юлиев запятнана. Придворным распрям пришел конец, победа Ливии ознаменовала победу Клавдиев над Юлиями. Добившись высших государственных постов и
блестящего будущего для своего сына, Ливия старалась всеми силами обеспечить непоколебимость их позиций. Она ограждала позиции Тиберия от любого колебания. Так,
многие из тех кто мог претендовать на престол были устранены различными способами. (3, с. 98)
Дабы восстановить ее память и воздать причитающиеся ей почести Клавдий после
ее смерти лишь в 42 году присвоил ей титул «Божественная Августа». Август ради поддержания «нравственности» и «гражданственности» принес в жертву сперва дочь, а потом внучку. Победа, достигнутая дорогой ценой: погубившие двух Юлий, легли пятном
на всю императорскую семью.
Литература
1. Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М.: Наука, 1965.
2. Древний Рим: события, люди, идеи. М.: Наука, 1969.
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S.Yusifova
Julius Claudius dövründə Roma
Xülasə
Məqalədə imperator Augustun həyatı və onun özü ilə daxili mübarizəsi təsvir olunur. Müəllif
həmin dövrdə baş verən hadisələr haqqında oxucuya məlumat verir. Hər bir hissənin xülasəsi böyük
bir tarixi hadisənin qeyri-adi bir səhnəsidir. Robert Qreyvs dialoqlara, qurama və aforizmlərə böyük
diqqət yetirirdi. Tədqiqatda tarixi faktların öyrənilməsi, araşdırılması və onların incəsənətə keçidi müəllifin əsas vəzifələrindən biri olmuşdur. Robert Qreyvs öz müasirlərini maraqlandıran bütün suallara
cavab verməyə çalışmışdır. "Mən, Claudius", Robert Qravesin ən məşhur əsərlərindən biridir. “Mən,
Claudius” romanları, 1934-cü ildə Böyük Britaniyada ilk dəfə nəşr olunduğundan sonra ədəbiyyat nümayəndələri tərəfindən tanınıb və kütləvi şəkildə məşhurlaşmışdır.
S.Yusifova
Rome During The Reign of Julius Claudius
Summary
The article describes the life of the emperor of August and his inner struggle with himself. The
author informs the reader about the events took place at that time. The culmination of each part is an
extraordinary scene of a major historical event. Robert Graves paid great attention to the dialogues,
plot construction and aphorisms. The investigation, study and research of historical facts and their
transition to art form were one of the important tasks that the author had. Robert Graves tried to
answer all the questions that concern his contemporaries. “I, Claudius” is probably the best known
work of Robert Graves. I, Claudius novels, as they are called collectively, gained literary recognition
and became massively popular when first were published in 1934 in Great Britain.
Rəyçi: filol.e.d., prof. F.S.Naciyeva
Redaksiyaya daxil olub: 26.11.2019
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ŞAGİRDLƏRİN PEŞƏLƏRƏ İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ
AİLƏNİN ROLU
Açar sözlər: peşəyönümü, birgə pedaqoji fəaliyyət, müəllimlik peşəsi, ailə tərbiyəsi, tərbiyədə müəllimin
rolu.
Ключевые слова: выбор профессии, совместная педагогическая деятельность, профессия учителя, семейное воспитание, роль учителя в воспитании.
Key words: oriented on the profession, the activity of the pedagogic connection, profession of the
teachers, the teachers role in the education.

Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Ulu Öndər Heydər Əliyev Respublika Müəllimlər
Qurultayında demişdir: “Müəllimlik çox şöhrətli bir sənətdir. Həqiqi müəllim olmaq cəmiyyət
üçün doğrudan da çox qiymətlidir… Əgər müəllim olmasa heç birimiz cəmiyyətdə tutduğumuz yeri tuta bilməz və fəaliyyət göstərə bilmərik… Mən yer üzündə müəllimdən yüksək ad
tanımıram.” Müəllimlik peşəsi tarixi yaddaşda həmişə öyrətmək anlamında başa düşülmüş,
dərk olunmuşdur. Bu, gənc nəslin ağıl dünyasını işıqlandıran, ona nur verən ilahi bir missiyadır. Peyğəmbərimiz Məhəmməd (ə.s.) belə insanları-bilik, nur yayan insanları müsəlmanların
ən xeyirxahı hesab etmişdir. Həzrət Əli (ə.) isə müəllimə olan böyük ehtiramını “Mənə bir
hərf öyrədənin quluyam” – deyə ifadə etmişdir.
Dünyanın bütün işıqlı şəxsiyyətləri, qüdrətli zəka sahibləri, o cümlədən Azərbaycan pedaqoji fikir klassikləri müəllimliyi bütün peşələrdən uca tutmuş, onu gənc nəslin təlim-tərbiyəsində başlıca və istiqamətverici qüvvə hesab etmiş, cəmiyyətin firavan, xoşbəxt yaşayışını
təmin etmək üçün müəllimdən kamilliyə, ədəb-ərkana, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə, saf, nəcib əxlaqa, dərin elmi biliyə, mədəni davranışa malik olmağı tələb etmişlər. Buna görə də müəllimin gördüyü hər bir iş, o cümlədən məktəbin apardığı peşəyönümlü iş də valideyn tərəfindən müdafiə olunmalıdır.
Lakin valideynlərin əksəriyyəti müəllimliyi qızlar üçün münasib peşə sayırlar. Məktəblilərin müəllimlik peşəsinə münasibəti əslində valideynlərin həmin peşəyə münasibətini əks
etdirir. Ata-analar kiçik yaşlarından qızları həmin peşələrə daha çox rəğbətləndirirlər. Müasir
ailələrdə tərbiyə baxımından yeni şərait yaranmışdır. Sosioloqlar peşəseçmə sahəsində anaların rolunun artmasını xüsusi qeyd edirlər. Bunu hər şeydən əvvəl qadınların təhsil səviyyəsinin artması ilə izah edirlər. Son tədqiqatlar göstərir ki, qadınların təhsil səviyyəsi artdıqca
ailədə uşaqların miqdarı azalır, başqa sözlə azuşaqlı ailələr formalaşır. Onların içərisində isə
təkuşaqlı, eləcə də ikiuşaqlı ailələr xüsusi yer tutur. Aparılan müşahidələr göstərir ki, məhz
belə ailələrdə uşaqların peşəyönümü işində ciddi nöqsanlar daha çox meydana çıxır. Valideynlər uşaqların hansı sahə ilə maraqlanmasına əslində əhəmiyyət vermirlər. “Uşağın gələcəyini” özləri vaxtında həll etmək istəyirlər. Onu, bilavasitə ananın birtərəfli peşə modeli əsasında tərbiyə edirlər.
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Tədqiqat göstərir ki, peşəyönümü işini günün tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq üçün məktəblə ailənin birgə fəaliyyətini səmərəli şəkildə təşkil etmək lazımdır. Uşaqların peşəseçmə işi
ilə bağlı valideynlərə düzgün istiqamət vermək məktəbin qarşısında duran mühüm vəzifə olmalıdır. Çünki valideynlər öz uşaqlarının anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərinə hər kəsdən daha çox
bələddir və onların gündəlik davranışını izləmək imkanına malikdir. Tutaq ki, ailənin qız övladı
müəllim olmaq istəyir. Lakin valideynlər bilirlər ki, övladları əsəbidir, sabit xarakterə malik
deyil, son dərəcə həssasdır, üstəlik nitqi də qüsurludur, məktəbdə işləmək onun üçün çox çətin
olar. Ona görə də onu başqa əmək sahəsinə istiqamətləndirmək daha məqsədəuyğun olar.
Peşələr haqqında şagirdlərin məlumatları lazımı səviyyədə deyildir. Bu işdə məktəb və
valideynlər öz imkanlarından kordinə edilmiş formada istifadə etməlidirlər. Bu baxımdan
məktəbin valideynlərlə apardığı işin başlıca istiqamətləri aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:
Valideynlərin peşəyönümü üzrə pedaqoji təbliğatla geniş əhatə olunması; şagirdlərlə aparılan
pedaqoji peşəyönümü işinə valideynlərin maksimum dərəcədə cəlb olunması.
Ata ananın sosial tərkibindən, həmçinin məktəbin imkanlarından asılı olaraq məktəbdə
valideynlərlə iş planı tərtib olunması məqsədəuyğundur. Başlıca məqsəd - peşəyönümü işində
valideynləri müəllimlərin, şagirdlərin ən yaxın köməkçisinə çevirmək, onları rayonun (şəhərin) mütəxəssislərə olan tələbatları ilə tanış etmək, konkret peşənin şəxsiyyətə verdiyi tələblərlə bağlı məlumat verməkdir.
Müəllimlik fəaliyyəti üçün zəruri olan mühüm keyfiyyətləri təhlil edən prof. B.A.Əhmədov belə qənaətə gəlmişdir ki, müəllimin professioqramında üç əsas tələb öz əksini tapmalıdır: ümumi, xüsusi və spesifik tələblər. Yəni: I. Müəllimin şəxsiyyətinə verilən tələblər.
II. Psixoloji-pedaqoji hazırlığına verilən tələblər. III. İxtisas hazırlığı və metodik hazırlığına
verilən tələblər (1, s.45).
Müəllimin şəxsiyyətinə verilən tələblər professioqramda aparıcı rol oynayır və
V.A.Slastyoninə görə (2, s.28), özündə şəxsiyyətin ideya istiqamətini (dünyagörüşü və əqidəsi, ictimai-siyasi fəallığı, vətəndaşlıq məsuliyyəti, ictimai borca şüurlu münasibəti), peşə-pedaqoji istiqamətini (peşəsinə bağlılıq, uşaqlara maraq və məhəbbət, pedaqoji müşahidəçilik,
diqqətin düzgün bölünməsi, prinsipiallıq, pedaqoji mərifət, pedaqoji təxəyyül, yüksək estetik
zövq, ədalətlilik, etik normaları gözləmək, yüksək məsuliyyət hissi, möhkəm iradə, səbr, tələbkarlıq, səbatlılıq, məqsədyönlülük və təmkinlilik) və idrak istiqamətini (zehni fəallıq, elmi
erudisiya, mənəvi maraq və tələbatlar, pedaqoji özünütəhsilə hazırlıq) birləşdirir.
Müəllimin valideynlərlə işinin forma və metodları müxtəlifdir: qrup və fərdi şəkildə
aparılan söhbətlər, valideyn yığıncaqları, əmək tərbiyəsi və peşəyönümünün müxtəlif məsələlərinə həsr edilmiş konfranslar, müəllimlərin şagirdlərin evlərinə gedişi, anket sorğuları, valideynləri pedaqoji peşəyönümü məsələləri ilə silahlandırmaq üçün təşkil edilən pedaqoji lektoriyalar və s.
Məktəbin valideynlərlə apardığı iş iki əsas formada fərdi və qrup şəklində təşkil edilə
bilər. Fərdi iş formalarına: valideynlərlə söhbətlər; hər hansı konkret halda valideynə kömək
məqsədi güdən məsləhətlər; həkim məsləhəti aiddir. Qrup şəklində aparılan iş formalarına:
uşaqların əməyə cəlb edilməsi, onların maraq göstərdiyi sahələr üzrə məlumatlarının genişləndirilməsi, uşaqların fərdi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, peşənin şəxsiyyətə verdiyi tələblərlə
bağlı valideynlərlə söhbətlər; valideyn yığıncaqları; peşəyönümü məsələləri üzrə valideynlər
üçün pedaqoji mühazirələr.
Bu iş təkcə pedaqoji təbliğatla bitməyib, məktəbin pedaqoji peşəyönümü üzrə keçirdiyi
tədbirlərə onların daha yaxından cəlb edilməsini tələb edir. Buraya: öz işinin ustası olan qabaqcıl valideynlərin məktəbə dəvət edilməsi və onlarla görüşlərin təşkil edilməsi və pedaqoji
peşəyönümü məsələləri üzrə onlara məsləhətlərin verilməsi; məktəb peşəyönümü kabineti və
ya guşəsinin tərtibinə valideynlərin cəlb edilməsi; sərgilərin, yığıncaqların təşkilinə valideynlərin cəlb edilməsi və s. aiddir.
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Müəllimlərin valideynlərlə sıx əlaqəsi, onların peşəyönümü tədbirlərinə cəlb edilməsi
bu işin məqsəd, vəzifə və formalarını başa düşməkdə və uşaqlara təsirin səmərəliliyini artırmaqda valideynlərə kömək edir.
Şagirdlərin pedaqoji peşəyönümü işini günün tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq üçün məktəblə ailə arasındakı əlaqə formalarından səmərəli istifadə etmək lazımdır. Pedaqoji bilikləri
valideyn ictimaiyyəti arasında yaymaq, pedaqoji peşəyə maraq göstərən şagirdlərin valideynləri ilə iş aparmaqda bu maraqları sabitləşdirmək və möhkəmləndirmək üçün həmin əlaqə
formaları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məktəblə ailə arasındakı bütün mövcud əlaqə formaları
valideynlər arasında pedaqoji təbliğatı gücləndirmək, uşaqların tərbiyəsi, peşəyönümü məsələlərində qarşıya çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaq işində onlara kömək etmək məqsədi güdür. Məktəbin peşəyönümü üzrə valideynlərlə apardığı təcrübə mübadiləsinin əsas forması valideyn yığıncaqlarıdır. Valideyn yığıncağı ümumi tərbiyə, intizam və təlim müvəffəqiyyəti
məsələlərinin həllində də əvəzedilməz kütləvi tədbirdir.
Beləliklə, sinif valideyn yığıncaqları ata-anaları pedaqoji cəhətdən savadlandırır və
uşaqların tərbiyəsinin, peşəyönümünün konkret yol və vasitələrini onlara çatdırır.
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А.Б.Аллахвердиева
Роль семьи в направлении школьников к профессии
Резюме
В статье отражены особенности совместной деятельности учителя с родителями во время
организации работы выбора педагогической профессии. Выявлено, что к педагогическим профессиям более склонны девушки. Главной причиной этому то, что родители профессию учителя считают для девушек более приемлемым, чем для парней. Нехватка в школах учителей
мужского пола является одним из факторов, отрицательно действующих на качество обучения
и воспитания.
Статья может быть также интересна учителям высших учебных заведений и исследователям.
A.B.Allahverdiyeva
The join activity of the family with school organization
on the direction of the pedagogic vocation of the pupils
Summary
During the pedagogic profession in the article was reflected the teachers activity to the parents
and their feature. It was known that for the pedagogic vocation tendency most of all are girls and for
the girls the teachings are most acceptable but for the boys consider that they are non-professional.
One of the main factor influences in the training and education degree are the minority of men
teachers in the schools.
The article can be interesting both secondary and school family teachers and also for the
investigators.
Rəyçi: ped.e.d., prof. Ş.Tağıyev
Redaksiyaya daxil olub: 21.11.2019
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XXI əsr zəka əsri kimi xarakterizə olunur. Yaradıcı təfəkkürə, yüksək elm qabiliyyətlərinə malik şəxsiyyətin formalaşdırılması müasir təhsil sisteminin əsas strateji məqsədidir.
Aydındır ki, bu məqsədə ənənəvi təhsil üsulları ilə nail olmaq mümkün deyil. Şagirdlərin intellektual bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün yeni yanaşmalar, yeni semantik tapşırıqlar lazımdır. Bu, nəticə etibarilə təhsil üsulunun dəyişdirilməsi, yəni biliklərin verilməsindən həmin
biliklərin şagirdlərin özləri tərəfindən əldə edilməsinə keçid deməkdir.
Ümumtəhsil məktəblərində tətbiq etdiyimiz fəal təlim sisteminin və fənn kurikulumlarının
əsas prinsipləri nəticəyönlülük, şəxsiyyətyönlülükdür. Bu prinsiplər tədrisdə şagirdlərin təfəkkürünün, xüsusilə məntiqi və yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsinə əsaslanır. Fənlərin,
o cümlədən kimyanın tədrisində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi imkanları
genişdir. Bu imkanlar dərsdə mövzu ilə bağlı şagirdlər qarşısına problemlərin qoyulması, onların həllinə istiqamətləndirilməsi, müstəqil olaraq fərziyyələrin yürüdülməsi, məsələnin müxtəlif
variantlarda həll edilməsidir. Eyni zamanda məntiqli, yaradıcı xarakterli tapşırıqların müstəqil
olaraq yerinə yetirilməsinə istiqamətləndirilməsidir. Kimyadan cəmiyyət üçün aktual mövzularda referatın, təqdimat və layihələrin işlənilməsi imkanlarının mövcudluğudur.
Ümumtəhsil məktəb fənlərinin, o cümlədən kimyanın tədrisində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafı elə təşkil edilməlidir ki, onlar nəinki müasir dövrdən baş çıxara bilsin, hətta
gələcək dövr üçün lazım olan bilik və bacarıqlara müstəqil yiyələnsin, ona yaradıcı yanaşsınlar.
Problemin həlli təlim prosesində şagirdlərin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsindən çox asılıdır. Müəllim şagirdlərdə təlimə maraq oyatmaq üçün dərslərdə yaradıcılıq əhval-ruhiyyəsi yaratmalı, təhsil alanları “tədqiqatçı” vəziyyətinə salmalıdır. Onları axtarıcılığa sövq etməklə məqsədlərinə nail ola biləcəklərinə inam yaratmalıdır. Şagirdlərdə müşahidəçilik bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi yaradıcı təfəkkürün formalaşmasında əsas məsələlərdən biridir. Tədqiqatçılıq
fəaliyyəti ilə şagirdlərdə idrak fəallığının, xüsusilə yaradıcı təfəkkürün inkişafına şərait yaradılmalı, induksiya, deduksiya, analogiyadan istifadə edilməlidir. Dərsdə şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafı o zaman təmin edilir ki, onlar özlərinin bütün qüvvələri ilə təlim prosesinə cəlb
olunurlar. Təlim prosesində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi üçün nəyi öyrətməklə yanaşı, necə öyrətmək problemi müəllimlərin qarşısında duran əsas məsələlərdəndir.
Təlim fəaliyyəti şagirddə yaradıcı təxəyyülün inkişafetdiricisinə çevrilməlidir. Bunun
üçün yaradıcı təfəkkürə xidmət edən metod və texnikalardan istifadə olunmalıdır. Belə metod,
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üsul və texnikalara problemli təlim, layihə, müxtəlif əsərlərin yaradılması, rollu oyunlar, əşyaların qeyri-adi istifadəsi, proqnozlaşdırma, fantaziyalar, əyləncəli oyunlar, tədqiqat və s. aiddir. Bu metodları kimyanın tədrisində tətbiq etməklə şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün inkişafına nail olmaq mümkündür.
Problemli təlim metodunda şagirdlər qarşısına problem qoyulur, onun həllinə şərait yaradılır və şagirdlərin diqqəti problemin həllinə istiqamətləndirilir (1, 52-53). Kimyanın tədrisində layihələr metodunun tətbiqi şagirdlərdə diqqətli olmaq, tədqiqatçılıq, fəallıq, təşəbbüskarlıq, vətənpərvərlik, işgüzarlıq kimi faydalı keyfiyyətlərlə yanaşı yaradıcılıq bacarıqları da
inkişaf edir. Tədqiqatdan belə bir nəticə əldə olundu ki, dərsliklərdə şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsinə yönələn layihə metodunun tətbiqinə uyğun tapşırıqlar öz əksini
tapmışdır.
Dərsliklərdə şagirdlər üçün maraqlı, aktual problemlərin həlli istiqamətində layihələrin
hazırlanmasına dair şagirdlərə müraciət edilməsi çox faydalıdır. Layihə metodu müxtəlif mövzuların şagirdlər tərəfindən müstəqil tədqiq edilməsi və müvafiq nəticələrin alınmasına əsaslanır. Şagird layihə üzərində uzun müddət işləyir, mövzuya dair informasiyaları öyrənir, onların təhlilini aparır. Şagirdlər müstəqil olaraq fəaliyyət proqramını hazırlayır, vaxtını, rejimini
müəyyən edir Layihələrin işlənməsi şagirdlərin bir-biri ilə əməkdaşlığını, məktəbdən kənarda
müxtəlif adamlarla -təsərrüfat rəhbərləri, mütəxəssislərlə elmi söhbətlərə qoşulmasını, əlaqələr yaradılmasını təmin edir.
Dərslərdə layihələrin hazırlanması və təqdim edilməsi metodu kimyanın tədrisində tətbiq edilərkən:
- Mövzu seçimində aktuallığın, cəmiyyət və şagirdlər üçün faydalılığının nəzərə
alınması;
- Mövzunun şagirdlərin bilik və yaş səviyyəsinə uyğun olması;
- Layihə kimi işlənilən materialın, əhalinin müxtəlif sahələr üzrə maariflənməsinə
xidmət etməsi;
- Layihənin işlənməsində İKT vasitələrindən istifadə edilməsi;
- Layihənin nəticələrinin təqdim edilməsi şəraitinin yaradılması və qiymətləndirilməsi;
Yaradıcı təfəkkürün inkişafı idrak fəallığından çox asılıdır.
Araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, məktəb kimyasının məzmununda şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi imkanları genişdir. Lakin onlardan səmərəli istifadə
edilmədiyindən problem tam həllini tapmamışdır. Layihələr metodunun əsas məqsədi yaradıcı, aktiv fəaliyyət göstərən şəxsiyyətin inkişafına kömək etməklə şagirdlərdə intellektual bacarıqların formalaşmasına imkan verir. Əslində bu metod şagirdlərin yaş imkanlarına uyğun olaraq, işin gedişatında öz bilik və bacarıqlarını artırmağa kömək edən sərbəst yaradıcı tamamlanmış işdir. Belə fikir var ki, layihə - "fikrin gələcəyə sıçrayışıdır".
Başqa sözlə, bu, fəaliyyətin son nəticəsinin mükəmməl təsviridir - nail olunacaq, yaradılacaq "fikirdəki son nəticə"dir (latınca projectus - irəli atılmış fikir, layihə deməkdir).
Bu prosesdə müəllimin mövqeyi - fasilitator mövqeyidir. O, problemli vəziyyətləri planlı
və istiqamətlənmiş surətdə təşkil edir, şagirdlər arasında tədqiqat məsələlərinin meydana çıxmasına şərait yaradır və onların həllinə metodiki kömək göstərir. Əsas cəhət odur ki, bu interaktivlik şəraitində əməkdaşlıq edən öyrədənlərlə öyrənən eyni hüquqi mövqedə dayanırlar. Nəticədə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin yaxşılaşması zəminində şagirdlərin özünə inamı artır.
Onlarda bilik və bacarıqlara müstəqil yiyələnmək, yenilərini əldə etmək və sonradan bu
biliklərdən həyat məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə etmək vərdişlərini formalaşdırır. Beləliklə, layihələrin hazırlanması metodu müəyyən nəticələrə əsaslanan layihənin təqdim olunması
və müdafiəsi yolu ilə şagirdlərin yaradıcı, məntiqi təfəkkürünün inkişafına, müstəqil düşüncə,
təhliletmə və əqli nəticə çıxarma qabiliyyətlərinin təşəkkülünə zəmin yaradır. Təfəkkür prosesində şagirdlər öz biliklərini təcrübədə tətbiq edərək, tədqiqatçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olur,
nəticə etibarilə qabiliyyətlərinin daha dərin qatlarına nüfuz edə bilirlər.
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Vaxtilə təfəkkürün təbiətini açan A.N.Leontyev qeyd edirdi ki, təfəkkürün quruluşu
praktik fəaliyyətin quruluşuna yaxınlığı ilə prinsipial xarakter daşıyır. Belə ki, təfəkkür vasitəsi ilə insan dünyanı dərk edir, ona təsir edərək dəyişdirir. Yaradıcı təfəkkür insanın əmək
fəaliyyətindən doğur və məqsədə çatmaq yolunda, müvəffəqiyyət qazanmaqda qarşıya çıxan
maneələri aradan qaldırmaqla inkişaf edir. Ən əsası, yaradıcı təfəkkür şagirdlərin təlim, əmək,
oyun fəaliyyətində tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişafı ilə şəxsiyyətə çevrilməsində xüsusi
rol oynayır.
Müasir cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər təhsil sahəsinin sürətlə təkmilləşdirilməsini,
dövlət, sosial-iqtisadi və şəxsi maraqları nəzərə alan yeni təhsil hədəflərinin müəyyənləşdirilməsini tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq, prioritet istiqamət yeni təhsil standartlarının
inkişafetdirici potensial ilə təmin edilməsidir. Yeni təhsil standartlarının işlənilməsinin əsasını
təşkil edən sistem - fəaliyyətli yanaşma, təhsil və tərbiyənin əsas nəticələrini təyin etməyə və
şagirdlərin tədris fəaliyyətinin inkişafı proqramının işlənib hazırlanmasına, informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları, tədris-tədqiqat və layihə fəaliyyəti sahəsində biliklərinin
formalaşmasına imkan verir.
Şagirdlərin həyata, əməyə və yaradıcılığa hazır olmalarının əsası, təməli ümumtəhsil
məktəblərində qoyulur. Buna görə də müəllimin əməyi bu gün bir qədər şəklini dəyişir və öz
metodikasına görə ənənəvi təhsil və tərbiyə formalarından fərqlənir. Bunun üçün dərs metodikası elə qurulmalıdır ki, yeni biliklərin mənimsənilməsi və onları praktikada uğurlu tətbiq
etmək üçün şagirdləri sərbəst yaradıcılıq fəaliyyətinə cəlb etmək mümkün olsun.
Layihələr metodu pedaqogikada prinsipial olaraq yeni deyil, lakin müasir mərhələdə, onu
sürətlə dəyişən dünyaya uyğunlaşmağa kömək edən metod kimi, XXI əsrin pedaqoji texnologiyalarına aid edirlər. Bu metod XIX əsrin ikinci yarısında ABŞ-da, öz nəzəriyyəsinin konseptual
əsasnamələrini yaratmış, filosof və pedaqoq C.Düyi tərəfindən elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır:
praktika nəticəsində əldə edilən həqiqi və qiymətlidir; uşaq ontogenezdə ətraf mühiti dərk edərkən bəşəri yolu təkrarlayır; biliklərin mənimsənilməsi - təbii prosesdir; uşaq yalnız biliyə ehtiyac yarandığı zaman informasiyanı mənimsəyə bilir, o, öz təhsilinin aktiv subyektidir.
Problemin elmi yeniliyi. Şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün kimya dərslərində inkişafının
imkan və yolları araşdırılır, səmərəli təşkili göstərilir. Nəticə. Kimya dərslərində layihələrin işlənilməsi ilə şagirdlər tədqiqatçılıq bacarıqlarına, tədqiqatlardan aldıqları nəticələri açıq şəkildə
təqdim və müdafiə etmək vərdişlərinə yiyələnirlər. Bu bacarıq və vərdişlər şagirdlərin müstəqil
düşünən yaradıcı təfəkkürə malik bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına xidmət edir.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti. Müəllimlərə, təhsilverənlərə şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafının imkan və yollarına dair metodik tövsiyələr verir.
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К.Н.Хагвердиев, Р.Т.Абдинбекова, А.А.Пашаева
Развитие творческого мышления учащихся посредством внедрения метода проектов
в преподaвании при изучение нового материала
Резюме
В статье исследуется значение, метод, форма и пути развития творческого мышления
учащихся в преподавании химии при изучение нового материала. Разъясняются преимущества
подготовки проектов, являющихся одной из самостоятельных работ учащихся в его развитии.
Определяются по классам возможности разработки различных проектов по темам, разъясняется
порядок их разработки. Предлагаются принципы разработки проектов по химии. Посредством
применения метода проектов даются методические рекомендации, касательно развития творческого мышления учащихся.
K.N.Hagverdiyev, R.T.Abdinbeyova, A.A.Pashayeva
Improving the creative way of thinking of pupils with application of the method
of projection in teaching new material
Summary
The article studies the importance, method, form and ways of improving the creative way of
thinking of pupils in teaching chemistry. It investigates the advantages of the project preparation for its
improvement, which is one of the individual works of the pupils. The opportunities for working on
various projects on subject matters are determined according to classes and the rules for working on
them are explained. It suggests the principles of working on the projects on biology. Methodical
recommendations are given on improving the creative way of thinking of the pupils with application
of the method of projects.
Rəyçilər: prof. N.Ə.Abışov, prof. F.M.Sadıqov
Redaksiyaya daxil olub: 04.12.2019
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İNFORMASİYA-TƏHSİL MÜHİTİNİN YARADILMASI ŞƏRTLƏRİ
Açar sözlər: təhsil mühiti, informasiya cəmiyyəti, informatlaşma, təhsil müəssisələri, təhsil prosesi.
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Giriş. Artıq bu gün internetin xeyri və zərəri barədə diskusiyalar öz aktuallığını itirmişdir, çünki bu adi alətdir və qarşılıqlı təsir vasitəsidir. Konstruktiv elektron ünsiyyət, bütün
fəaliyyət sahələrində şəbəkə texnologiyalarının inkişafı və digər məsələlər daha problematik
xarakter daşıyır. İnternet öz növbəsində insan fəaliyyətinin yeni-yeni fəzalarını ələ keçirir. Cəmiyyətin qarşısında duran məsələlərdən ən vacibi elektron resurslardan rasional şəkildə istifadə etməkdir. Eyni zamanda elektron resurslardan istifadə edərkən müxtəlif yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq fərqli yanaşma sərgiləmək lazımdır. Deyək ki, insanların azad şəkildə biliklərə yiyələnməsinin əlçatan olması haqqında tezis ödənişli təhsil mühiti ilə ziddiyyət təşkil edir.
Başqa bir misal. Bir çox ölkələrdə vətəndaşların elektron resurslardan sərbəst şəkildə istifadə
etməsi üçün hökumət maliyyə sərf edir. Belə ki, nəinki öz ölkəsində mövcud olan elektron resursları əhali üçün əlçatan edir, hətta çatışmayan resursları digər ölkələrdən öz vəsaiti hesabına alaraq xalqın istifadəsinə verir. Bu gün hər hansı filoloq ona lazım olan elmi ədəbiyyatı
elektron variantda əldə etmək üçün ölkənin ən böyük kitabxanası- M. Ə. Axundov adına kitabxanaya müraciət etsə, məqsədinə tam nail ola bilməz. Ancaq bütün hallarda dünya insanların elektron resurslardan istifadəsinin marağındadır və bundan ötrü lazımi vəsaiti xərcləməkdən çəkinmir.
Təhsil mühiti şəxsiyyətin inkişafı, tərbiyəsi və təlim üçün mövcud olan bütün imkanların məcmusudur. Bu, insan həyatında informasiya dünyasıdır, onun informasiya fəaliyyətinin
dünyasıdır. Müasir informasiya cəmiyyətinin məktəb informasiya mühitindən fərqi ondadır
ki, onlar informasiya texnologiyalarına əsaslanır. XXI əsr məktəblisinin təhsil nəticələrinin
yüksək olması üçün yeni təhsil mühiti lazımdır.
Təhsildə informasiya mühitini qiymətləndirmək çox çətindir. Onun hansı keyfiyyətdə
olması şagirdlərin təhsil nailiyyətlərini müəyyən edən faktordur. İnformasiya- təhsil mühitinin
əsas kriteriyası təhsil prosesinin bütün subyektlərini təlim imkanları ilə təmin etməkdən ibarətdir. Məhz buna görə də bizim təhsilimizin modernizasiyasını təhsilin informatlaşmasının
prioritet sahə kimi seçilməsi təşkil edir. Təhsilin informatlaşması təhsil sistemini informasiya
cəmiyyətinin imkanlarına və tələblərinə uyğunlaşdırmaq deməkdir. Məktəbin informatlaşmasının başlıca vəzifəsi elə bir informasiya-təhsil mühitinin yaradılmasıdır ki, bu mühit yeni
keyfiyyətdə təhsilin formalaşmasını şərtləndirsin.
Bu gün məktəbin informatlaşması informasiya cəmiyyəti şəraitində şagirdlərin ümumtəhsil hazrlıqlarının məzmun, metod və formasının geridönməz dəyişmə prosesidir. Təhslin
informatlaşması İKT vasitələrindən optimal şəkildə istifadə etməklə təhsil sahəsində müasir
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uyğun metodologiya və praktikanın işlənib hazırlanmasından ibarətdir. Məhz İKT vasitələrindən effektiv şəkildə istifadə bütövlükdə təhsil sisteminin inkişafı üçün yeni perspektiv və imkanlar açır. Təhsil sistemində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə didaktik vasitələri, təlimin metod və formalarını dəyişir, pedaqoji texnologiyalara təsir edir, beləliklə, ənənəvi təhsil mühitini keyfiyyətcə yeni bir sistemlə dəyişir.
Tədqiqat. Təhsil müəssisəsinin informasiya təhsil mühiti barədə müxtəlif fikirlər mövcuddur. Eləcə də müəssisənin problem və təşkilati işləri ilə bağlı düşüncələr bir-birindən fərqlənir. Müxtəlif mənbələrdə informasiya təhsil mühiti müxtəlif şəkildə adlanır:
- proqram telekommunikasiya sistemi; vahid texnoloji vasitələrlə təlim prosesinə yönəlmiş və onun informasiya dəstəyini təmin edir;
- yeni səviyyəli pedaqoji sistemdir; buraya maddi- texniki, maliyyə- iqtisadi, normativhüquqi və marketinq təminatı daxildir [1];
- təlim prosesinin kompüter təminatını dəstəkləyən informasiya-kommunikasiya predmet mühitidir [2];
- sosial-psixoloji reallıqdır. Burada idraki fəaliyyəti təmin edən və təhsil informasiya
resurslarına yol tapan psixoloji- pedaqoji şərait yaradılır [3];
- təhsilin informatlaşması prosesini idarə edən vasitədir [4];
- intellektual, mədəni, proqram-metodik və texniki resursları özündə birləşdirən açıq
sistemdir [5];
- mədəni-təhsil mühitidir. Burada təhsil informasiyasının başlıca daşıyıcısı elektron resursdur [6];
- təhsil müəssisəsinin təlim fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması və informatlaşdırılmasını
təmin edən çoxkomponentli təhsil resurslarının kompleksidir [7];
- təhsil prosesi subyekti ilə ayrılmaz şəkildə bağlı olan informasiya, texniki, elmi- metodik təminatı birləşdirən sistemdir [3];
- informasiyanı həm ənənəvi, həm də elektron daşıyıcılarda birləşdirən vahid informasiya-təhsil məkanıdır [7];
- informativ, texniki, elmi – metodik təminatı sistemli şəkildə təmin edən vasitədir. İnsanla- təhsilin subyekti ilə qırılmaz əlaqəyə malikdir;
- təhsil prosesinin subyekt (müəllim, şagird) və obyektinin (məzmun, təlim vasitələri,
təlim kommunikasiyaları, xüsusilə İKT bazasında) məcmuyudur [8];.
İnformasiya təhsil mühitinin (İTM) effekti ondadır ki, o, bütöv pedaqoji prosesin sistemli inteqratoru kimi təhsilin yeni keyfiyyətdə parametrlərini təmin edir. İTM- in daha çox
sistem xarakteri məhz bu anlayış ətrafında cəmləşmişdir.
Təhsil müəssisəsinin informasiya-təhsil mühiti aşağıdakıları təmin etməlidir:
1) təhsil prosesinin informasiya- metodik təminatını;
2) təlim prosesinin və onun resurs təminatının planlaşdırılmasını;
3) təlim prosesinin nəticələrinin monitorinqini;
4) informasiyanın axtarışı, toplanması, analiz edilməsi, emalı, saxlanması və təqdim
edilməsi üçün müasir prosedurun yaradılmasını;
5) təlim prosesinin bütün iştirakçılarına (təhsilalanlara, onların valideynlərinə, pedaqoji
işçilərə, təhsil sahəsində mövcud olan idarəetmə orqanlarına, cəmiyyətə) distant şəkildə təsir
edilməsini;
6) təhsil müəssisəsinin sosial sferanın digər təşkilatlarına distant təsirini: uşaqların əlavə
təhsil aldığı müəssisələrə, mədəniyyət müəssisələrinə, təhsil, tibbi, əhalinin məşğulluq müəssisələrinə, həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyini təmin edən müəssisələrlə əlaqəsini.
İTM-dən effektiv şəkildə istifadə təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən əməkdaşların
kompetent olmasını təmin edir, öz peşə vəzifələrini yerinə yetirməkdə onlar üçün vasitə rolunu oynayır. İKT tətbiqinin təmin edilməsi təhsil müəssisəsini təsis edən şəxsin vəzifəsidir.
Beləliklə, informasiya-təhsil mühiti bir tərəfdən proqram-texniki kompleks kimi, digər tərəf109
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dən pedaqoji sistem kimi başa düşülür. O, təhsil prosesinin subyektləri və informasiya- təhsil
məkanının qarşılıqlı əlaqəsi kimi meydana çıxır. Ona görə də informasiya təhsil mühitinin və
idarəetmə keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində təkcə proqram-texniki cəhət deyil, həm də
pedaqoji və təşkilati aspekt nəzərə alınmalıdır.
Məlumdur ki, Qərb ölkələri iqtisadi cəhətdən inkişaf etmişdir və bu da məşhur “təhsil
necədirsə, cəmiyyət də elədir” tezisi ilə tam uyğunlaşır. Bu nöqteyi-nəzərdən elektron təhsilin
ali təhsil müəssisələrində strateji əhəmiyyətini tədqiq etmək vacib məsələyə çevrilmişdir.
Məhz bu sual Avropa universitet assosiasiyası tərəfindən aparılmış tədqiqat işinin predmetinə
çevrilmişdir. Tədqiqatçılar innovasiya texnologiyalarının ali məktəblərdə tətbiqi nəticəsinin
ümumi mənzərəsini təsvir etmək istəmişlər və informasiya texnologiyalarının gələcək trendini
proqnozlaşdırmaq üçün imkan əldə etmişlər. Başqa sözlə, aydınlaşdırmaq istəmişlər: indi hansı elementlər işləkdir və elektron təlimdə nələr lazımi effekti verə bilmir. Tədqiqatda Avropanın 38 ölkəsinin təhsil müəssisəsi iştirak etmişdir. Bu, Avropa təhsil məkanının üçdə birini
təşkil edir. Ali məktəblər tədqiqatın üç əsas sualına cavab vermişdir: 1) onlar elektron təlimin
hansı formasından istifadə edirlər? 2) bundan gələcəkdə nəyi və necə gözləyirlər? Eyni zamanda onların haradan kömək aldıqları, koordinasiyalar və vacib nəticələr barədə suallar vermişlər. Sorğunun nəticələri aşağıda göstərilən diaqramlarda öz əksini tapmışdır.

Çox nadir istisnaları nəzərə almadan Avropa ali məktəbləri öz təlim işlərində elektron
texnologiyalardan istifadə edir. Müəssisələrin 91 faizi qarışıq təlim (materialın öyrənilməsi və
praktika institut divarları arasında və evdə aparılır) modelindən istifadə edir.
Düzdür, bütün ali məktəblərin sorğuda iştirak edən şəxsləri elektron təlimin bu və ya digər formalarından istifadə etdiyini vurğulayır, lakin bunun əhatə dairəsi təlim fənnindən asılı
olaraq eyni şeyi təkrar etmiş olur. Sorğuda işttirak edən ali məktəblərin yalnız üçdə bir hissəsi
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hesab edir ki, elektron təlim onların fakültələrində oxuyan tələbələrin hamısını əhatə edir. Etəlim fənnini tətbiq etmək üçün biznes və idarəetmə, pedaqogika, mühəndis və texnoloji ixtisaslarda tədris olunur. Çox nadir hallarda bu fənn hüquqşünaslıq və incəsənət sahələrində
tətbiq edilir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir texnologiyalar kafedralar və elmə xüsusi marağı olan
müəllimlər tərəfindən inkişaf etdirilir, fakültələrin yalnız 13,8%-i elektron təlimi həyata
keçirmək üçün xüsusi strategiyaya malikdir. Ona görə də ali məktəblərdə elektron texnologiyaların vahid strategiya şəklində həyata keçirilməsini hələ də görə bilmirik. Bununla belə, sorğu iştirakçılarının yarısı universitetdaxili strategiyanın olduğunu, dörddə bir hissəsi isə artıq
bu strategiyanın işləmək mərhələsində olduğunu bildirir. Sorğuda iştirak etmiş ali məktəblər,
demək olar ki, birmənalı şəkildə elektron təlimin qiymətli və səmərəli olması barədə fikir
söyləmişlər. Onlardan dörddə üçü etiraf edir ki, e-təlim tədrisə və təlimə yanaşmanı dəyişir,
87 faiz isə hesab edir ki, elektron təlim tədris metodları və təlimə yanaşmada katalizator rolunu oynayır.
Elektron təlimin müsbət keyfiyyətləri içərisində ən çox onun kütləvi təhsil üçün potensial rolunu qeyd edirlər (o, böyük tələbə kütləsini materialla təmin edə bilir və onları birgə
fəaliyyət göstərmək üçün səfərbər edir) . İştirakçıların yalnız 8 faizi elektron təhsilin dəyərinə
inanmadıqlarını vurğulayır.
Onu da qeyd edək ki, elektron təlimin ayrı-ayrı formaları barədə fikirlər haçalanır. Belə
ki, iştirakçıların 45 faizi çevrilmiş sinfin (təlimin innovativ forması) üstünlüyünü inkar edir və
ya əksinə. Respondentlərin yarıya qədəri hesab edirlər ki, e- təlim təhsilin səviyyəsini artırmır,
yaxud da buna inanmırlar (tərəddüd edirlər, lakin tam inkar etmirlər). Yanaşmalarda bu parçalanmanın səbəbi təlimə yanaşmada nisbi yeniliyin olmasındadır. Onlar həm də belə hesab
edirlər ki, elektron təlimi müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək üçün çoxlu faktorlar (ilk növbədə
zaman- 76%, büdcə- 43% və pedaqoji kollektivin səyi) lazım gəlir.
Tərəddüd və şübhələrin olmasına baxmayaraq, onlar hesab etmirlər ki, e- təlim sferasını
azaltmaq lazımdır. Bunu motivasiya edən faktorlar az deyil: təlim prosesinin elastikliyi, sinif
işlərinin keyfiyyətli olması, distant təhsilin mümkünlüyü və s.
Nəticələr. Beləliklə, gəldiyimiz nəticə ondan ibarətdir ki, müasir texnoloji təşəbbüslər
hər bir kafedra və yerli təşəbbüskarlar tərəfindən ayrılıqda tətbiq edilir. Yalnız sonra o bütün
ali məktəb həyatını əhatə etməyə başlayır. Bu prosesin hansı sürətlə yayılması idarəetmə aparatdan, idarəetmə modelindən və resursların miqdarından asılıdır.
Bütövlükdə götürdükdə, müxtəlif Avropa ölkələrindən (38 ölkədən 249 ali məktəb) olan
ali məktəblər elektron təhsilin inkişafına dair, təqribən, eyni motivi bölüşür. Bu hər şeydən
əvvəl auditoriya vaxtından səmərəli istifadə və təlim prosesinin elastik xarakterdə olması ilə
bağlıdır.
Nəticələr həm də bizə ondan xəbər verir ki, rəqəmsal texnologiya təhsilin keyfiyyətini
artırmaq üçün yeganə vasitə deyil. Dəyişikliklər təkcə texnoloji sektorda deyil, həm də ictimai
və mental sektorda baş verməlidir. E- təlim yalançı kimyagərlik deyil, yalnız vahid təhsil
sisteminin tərkibidir. Bunun həyata keçməsi resurs, pedaqoqların səyi və zaman tələb edir.
Problemin aktuallığı: Təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi təhsilin qarşısında daim
duran problemlərdən biridir. Məqalədə bu problemin həlli ilə bağlı olan məsələlərdən birinə təhsil müəssisələrində informasiya təhsil mühitinin təşkilinə baxılmışdır.
Problemin yeniliyi: Təhsil müəssisəsinin informasiya təhsil mühiti barədə müxtəlif fikirlər araşdırılmış, onun təmin etməli olduğu istiqamətlər açıqlanmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Təhsilin keyfiyyətini artırmaq üçün göstərilən tövsiyələrdən effektiv şəkildə istifadə bütövlükdə təhsil sisteminin inkişafı üçün yeni perspektiv və
imkanlar açır.
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MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİDAKTİKA SAHƏSİNDƏ OLAN
TERMİNLƏRİN İZAHI
Açar sözlər: mədəniyyətlərarası səriştə, mədəniyyətlərarası səriştənin qiymətləndirilməsi, mədəniyyətlərarası kommunikativ səriştə.
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Bu gün müstəqil olaraq dünyanın bir çox ölkələri ilə hər bir sahədə beynəlxalq əlaqələr
qurmuş, iri miqyaslı beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edən ölkəmizin gənclərinin təhsili,
dünyagörüşü, yiyələndikləri bacarıq və səriştələri dünya standartlarına uyğun olmalıdır. Bu
vəzifənin öhdəsindən gəlmək üçün təhsil sistemində çalışan hər bir mütəxəssis tələbə gənclərin müasir bazar iqtisadiyyatının, qlobal dünyanın tələblərinə uyğun formalaşdırılması yollarını və yeni yanaşma metodlarını araşdırıb, tətbiq etməlidir. Xüsusən də, ali məktəblərdə xarici dillərin tədrisində əmək bazarının müasir ixtisasçılardan tələb etdiyi səriştələrin formalaşdırması məsələsinə ciddi yanaşılmalıdır. Azərbaycanda son on illiklərdə xarici dillərin tədrisində, bu sahədə aparılan tədqiqat işlərində, dərslik və sillabusların tərtibində kommunikativ
yanaşma əsas götürülmüş və bu öz nəticəsini göstərməkdədir. Azərbaycan tələbələri və məzunları xarici dillərdə qrammatik və fonetik aspektdən düzgün və səlis danışmaq qabiliyyətlərinə görə qiymətləndirilirlər. Lakin, müasir dövrdə dildən istifadə edərkən təkcə dil qaydalarına riayət etmək, qarşılıqlı anlaşma, uğurlu ünsiyyət qurmaq üçün kifayət deyil. Tələbələrin
gələcəkdə beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq etməsi, Azərbaycanı, onun mədəniyyətini,
mənəvi dəyərlərini layiqincə tanıtması digər mədəniyyətlərlə real həyatda ünsiyyət qurması
üçün təhsil sistemimizdə problemlər mövcuddur. Hal-hazırda Avropa Şurasının əmək bazarı
şəraitində uğurlu fəaliyyət göstərmək üçün vacib olan səriştələr arasında mühüm yer tutan
mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılmasına təcrübənin göstərdiyi kimi xarici dillərin
tədrisində layiqincə diqqət yetirilmir. Artıq dünyanın 64 ölkəsində Ümumi Avropa Xarici Dil
Səviyyəsinin Müəyyənləşdirilməsi Sisteminin (CEFR-The Common European Framework of
Reference for Languages) təklif etdiyi mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması səviyyəsini müəyyən etmək üçün istifadə olunan qiymətləndirilmə alətinin Azərbaycan mədəniyyəti və milli dəyərlərini əks etdirən milli modelinin yaradılması zəruridir.
Mədəniyyətlərarası səriştə anlayışını ifadə edən ən çox işlənən terminlər müqayisəli təhlilini etməmişdən əvvəl əsas konsepsiya “mədəniyyət” və “səriştə” sözlərinin anlamını müəyyən etmək vacibdir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyəti hər zaman fəaliyyətinin əsas istiqaməti kimi diqqət mərkəzində saxlayaraq belə qeyd
edirdi: “Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları arasında seçilir. Onlardan ən dəyərlisi, ən əhəmiyyətlisi – mədəniyyətdir” [1, s. 6]. Mədəniyyət məfhumunun ifadəsi, təyinatı, təsnifatı, tarixi, tədqiqat tarixi dərindən öyrənilmişdir. Biz bu məfhuma tədqiqatlarımızın çərçivəsində yalnız mədəniyyətlərarası kompetensiya ifadəsinin əsası kimi nəzərdən keçiririk: Mədəni şəxsiyyətin özünü təyin etməsi üçün əsas kimi götürülməli, digər mədəniyyətlərlə qarşılıqlı əlaqədə mədəniyyəti əks etdirməli: lakonik və universal qalmalıdır.
Səriştə anlayışı da Azərbaycan dilində mübahisəli məsələlərdəndir. Səriştə - əldə olmuş
bilik və bacarıqları praktik fəaliyyətdə effektiv və səmərəli tətbiq etmək qabiliyyətidir. O, şəx113
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sin qazandığı bilik və bacarıqların konkret fəaliyyətin nəticəsinə çevrilməsini təmin edir.
Elmi-metodik ədəbiyyatlarda “kompetensiya” və ya “səriştə” termini ilə bərabər “kompetensiyalılıq”, “səriştəlilik” terminlərinə də rast gəlirik. Anlayışların məna yaxınlıqları bəzən çətinliklər yaradır. Hər iki termin eyni bir prosesin müxtəlif tərəflərini ifadə edir. Səriştə komponentlər, müəyyən bir tədris sahəsində bilik, vərdiş, bacarıqlardan ibarət nəzəri bir anlam kimi
qəbul edilir. Səriştəlilik isə əldə olunan kompetensiyanın komponentlərinin təcrübələrdə
realizə olunması kimi araşdırılır. [2, s. 63]. Mədəniyyətlərarası səriştənin tərifi, anlamı, məfhumuna münasibət müxtəlifdir. Mədəniyyətlərarası problemlər aktuallaşdıqca, müxtəlif sahələri əhatə etdikcə, onun haqqında fikirlər, mülahizələr, tədqiqatların nəticələri də müxtəlifdir.
Mədəniyyətlərarası səriştənin artıq bir çox sahələr üzrə modelləri işlənib hazırlanmışdır: siyasət, diplomatiya, təhsil, fitness, menecment, tibb, səhiyyə, konsaltinq. Lakin mədəniyyətlərarası səriştənin müasir dünyada vacibliyinin hamı tərəfindən qəbul edilməsi, təklif edilən modellərin rəngarəngliyinə baxmayaraq bu səriştəyə yanaşma, konseptuallaşma, dərindən tədqiq;
formalaşdırılmasının metod və yolları və nəhayət yiyələnmə səviyyəsinin kontrolu, yoxlanması, qiymətləndirilməsi sahəsində tədqiqatçılar arasında yekdillik yoxdur. Hər bir tədqiqatçı
tədqiqata müxtəlif fərziyyə, təyinat, məqsəd və metodlarla başlayır. Bu səbəbdən mövcud tədqiqatçıları eyni bilik sahəsində birləşdirmək çətindir. Müasir ixtisasçı üçün vacib sayılan mədəniyyətlərarası səriştənin mahiyyətini anlamaq üçün bu termini və onunla bərabər, ona sinonim olan terminləri araşdıraq. Qeyd etdiyimiz kimi, mədəniyyətlərarası səriştəyə həsr olunmuş tədqiqatlarda istifadə olunan yanaşmalarda mövcud olan konseptual və metodoloji müxtəliflik terminoloji sahədə də uyğunsuzluğa səbəb olmuşdur. Yeni terminlərin alınması, tərcümə edilməsi və bəzən mənaca yaxın sözlərdə əvəz edilməsi bəzi məfhumların, anlayışların
düzgün ifadə edilməməsi bir sıra çətinliklər yaradır. Mənbələrin analizi göstərir ki, bir termin
müxtəlif konsepsiyaları ifadə edir və əksinə bir neçə müxtəlif termin eyni bir konsepsiyanı əks
etdirir. [3, s. 122]. Mədəniyyətlərarası səriştə məfhumunun ifadəsi də bir çox ölkələrdən, bir
çox elm sahələrinin alimləri tərəfindən tədqiq edilmişdir. R.P.Milrud kompetensiallılığı şəxsi
kateqoriya, kompetensiyaları isə tədris proqramının vahidləri kimi araşdırır. [4. s. 30]. Beləliklə deyə bilərik ki, kompetensiyalılıq kompetensiyanın aktual təzahürü, realizəsi, həyata keçirilməsi və fəaliyyətdə olmasıdır [5, s. 17].
İlk olaraq “çarpazlaşan mədəniyyət” (ing. cross-cultural) və “mədəniyyətlərarası” (ing.
intercultual) terminlərini müqayisə edək. “Çarpazlaşan mədəniyyət” əsasən iki ayrı-ayrı
cəmiyyətin mədəni fərqliliyini uğurla mənimsəmək qabiliyyətidir. Bu zaman müqayisə olunan
mədəniyyətlər təcrid olunmuş şəkildə təqdim olunur. [6, s. 468]. Sosiomədəni səriştəni də
həmçinin mədəniyyətlərarası səriştə ilə müqayisə edək. V.V.Safonova sosiomədəni kompetensiyanı “individə müxtəlif tip mədəniyyətlər və sivilizasiyalar və onlara uyğun kommunikativ ünsiyyət normalar, mədəniyyətlər, faktları və hadisələrinə adekvat şəkildə interpritasiya
etmək və müasir mədəniyyətlərarası ünsiyyət tiplərdə şəxsi və professional sahədə əhəmiyyətli problemlərin həlli zamanı qarşılıqlı münasibət strategiyası seçimində bu istiqamətlərdən
istifadə etməkdə kömək edən çoxfunksiyalı kompetensiyadır” [7, s. 29]. Bəzi tədqiqatçılar sosiomədəni kompetensiyanı mədəniyyətlərarası kommunikasiya ilə eyniləşdirirlər. [8, s. 83;
15, s.14]. Bizim fikrimizcə sosiomədəni kompetensiya tədris məqsədi kimi əsasən dil ixtisaslı
ali məktəblərdə həyata keçirilən xarici dillərin tədrisinə sosiomədəni yanaşmaya xasdır. Bu
yanaşmaya görə “təhsil alanların sosiomədəni təhsil mədəniyyətlərə - etnik, superetnik, sosial
submədəniyyətdən geosiyasi rəng alan regional-kontinental mədəniyyətlərə və dünya mədəniyyətinə qədər açıq olması və onların dialoqu prinsipi ilə həyata keçirilməlidir [2, s. 14]. Mədəniyyətlərarası səriştə anlayışına V.A.Kokkotanın kommunikativ səriştə strukturunda qeyd
etdiyi ölkəşünaslıq kompetensiyası daha çox yaxındır. [11, s. 20]. Ölkəşünaslıq kompetensiyası illokutiv ünsiyyət zamanı (nəsə soruşmaq, dəvət etmək, kiməsə məlumat vermək) ünsiyyətdə iştirak edənin və dili öyrənilən ölkənin tarixi, mədəniyyəti və xüsusiyyətini nəzərə almaq qabiliyyətidir. V.A.Kokkotan qeyd edirdi: “Ölkəşünaslıq səriştəsi həmçinin linqvoölkə114
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şünaslıq komponentini də əhatə edir. Bu ya sizin dilinizdə başqa cür adlanan və ya sizin ölkənizdə olmayan əşya, hadisə, idea, faktları ifadə edən xarici dildən alınma söz və ifadələrin
düzgün istifadə edilməsi deməkdir” [11, s. 20].
Mədəniyyətlərarası səriştə və mədəniyyətlərarası kommunikativ səriştə ayrı-ayrı tədqiq
edilir. Mədəniyyətlərarası səriştəyə malik şəxs digər xalqların ölkə və mədəniyyət nümayəndələri ilə mədəniyyətlərarası kommunikasiya haqqında olan biliklərdən ünsiyyət, kontakt
qurmaq bacarığından istifadə edərək öz doğma dilində əlaqə qura bilir. Mədəniyyətlərarası
kommunikativ səriştəyə malik şəxs isə müxtəlif ölkə və mədəniyyətin nümayəndələri ilə
ünsiyyəti, əlaqəni xarici dildə qurur. Mədəniyyətlərarası kommunikativ səriştəyə malik fərd
həm mədəniyyətlərarası həm də dillərarası vasitəçi kimi çıxış edə bilər. Buna görə də xarici
dilləri tədris edərkən mədəniyyətlərarası kommunikativ səriştənin formalaşdırılması vacibdir.
Bizim maraq dairəmizin mərkəzində olan “mədəniyyətlərarası səriştə” termini isə ənənəvi
olaraq tədrisin nəzəriyyəsi və metodikası sahəsində işlənir [12, s. 257]. Azərbaycanda xarici
dillərin tədrisi metodikası sahəsində aparılan tədqiqat işlərində əsasən “mədəniyyətlərarası
kommunikasiya” termini işlənir. Mədəniyyətlərarası səriştə anlayışının dəqiq konseptual
vahid tərifi yoxdur. Məsələn: Q.V.Yelizarova və N.D.Qalskova “mədəniyyətlərarası səriştə”
terminini mədəniyyətlərarası kommunikativ səriştə əvəzinə işlədirlər. Mədəniyyətlərarası
səriştə şəxsiyyətə mədəniyyət dialoqu çərçivəsində və ya başqa sözlə mədəniyyətlərarası
kommunikasiya şəraitində özünü realizə etməyə imkan verən qabiliyyətdir [13, s. 4]. Buna
bənzər təyinatı C.Bennett də verir: Mədəniyyətlərarası səriştənin müxtəlif mədəni kontekstlərdə effektiv və lazımı qarşılıqlı əlaqələri yaratmağa qabil olan koqnitiv, affektiv və davranış
xüsusiyyət və vərdişlər toplusudur: 1) Koqnitiv: mədəni özünüdərk, ümummədəni biliklər,
xüsusi mədəni biliklər, qarşılıqlı münasibətlərin analizi. 2) Affektiv: öyrənməyə maraq, koqnitiv, motivasiya, geniş dünyagörüş. 3) Davranış vərdişləri: münasibət qurmaq, problemlərin
həlli, empatiya, informasiya toplamaq bacarıqları. [14, s3].
C.Bennettin bu tərifini daha dolğun hesab edərək müəlliflər bunu əsas götürərək mədəniyyətlərarası səriştəni müəyyən koqnitiv, affektiv və davranış fəaliyyəti, vərdiş, bacarıq və
şəxsiyyət keyfiyyətlərinin vasitəsilə effektiv mədəniyyətlərarası ünsiyyət qurmağı həyata keçirmək qabiliyyəti kimi təyin edə bilərik. Mədəni intellekt (ing. Cultural intelligence) mədəniyyətlərarası məlumatlılıq və mədəni savadlılıqdan fərqli olaraq mədəniyyətə baxış nöqteyi
nəzərindən biliklərin tədris nəticəsində əldə edilməsi deyil, xarici mədəniyyətin nümayəndəsinin digər mədəniyyət əlamətlərini həmin mədəniyyətin doğma daşıyıcılarının malik
olduqları şəkildə interpretasiya edilməsini təbii qabiliyyət kimi qəbul edir. “Mədəni intellekt”
məfhumunu bir sıra intellekt tiplərinin (sosial, emosional və.s) konsepsiyasının nəzəri cəhətdən tərtib olunduğu zaman Harvard universitetinin professoru Kristofer Erli tərəfindən elm
aləminə daxil edilmişdi. Mədəni intellektin mürəkkəb strukturunu psixologiyada qəbul edilmiş intellektin struktur modelini təkrar edir. Ümumilikdə, mədəni intellektin inkişafı mədəniyyətlərarası kompetensiyanın formalaşdırılmasına kömək edir.
Termin
İnterpretasiya
MədəniyyətlərTədrisin tərkibinə ünsiyyət dilindən asılı olmayaraq digər mədəniyarası kompetensiya yətlərin aşılanması metodlarının daxil edilməsi hesabına formalaşan
digər mədəniyyət nümayəndələri ilə öz doğma dillərində qəbuledilən
şəkildə qarşılıqlı münasibət qurmaq qabiliyyəti.
MədəniyyətlərTədrisin tərkibinə ünsiyyət dilindən asılı olmayaraq digər mədəniyarası kommunika- yətlərin aşılanması metodlarının daxil edilməsi hesabına formalaşan
tiv kompetensiya digər mədəniyyət nümayəndələri ilə xarici dildə qəbuledilən şəkildə
qarşılıqlı münasibət qurmaq qabiliyyəti.
Xarici dilli
Tədrisin tərkibinə xarici dil və onun daşıyıcılarının mədəniyyəti haqkommunikativ
qında materialların daxil edilməsi hesabına formalaşan müxtəlif mə115
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dəniyyətlərin nümayəndələri ilə xarici dildə uğurlu kommunikasiya
qurmaq qabiliyyəti.
Sosiomədəni
Tədrisin tərkibinə dialoq kontekstində müxtəlif mədəniyyətlər haqkompetensiya
qında materialın daxil edilməsi hesabına formalaşan müxtəlif mədəniyyət tipləri və onlara uyğun olaraq xarici ildə ünsiyyət normalarında seçim etmək qabiliyyəti.
Ölkəşünaslıq
Tədrisin tərkibinə ölkəşünaslıq materiallarının daxil edilməsi hesabıkompetensiyası
na formalaşan dili öyrənilən mədəniyyətin xüsusiyyətlərini həmən dilin nümayəndələri ilə xarici dildə ünsiyyət zamanı nəzərə almaq qabiliyyəti.
Etnomədəni
Tədrisin tərkibinə etnosların mədəniyyəti haqqında materialın daxil
kompetensiya
edilməsi hesabına formalaşan tədris olunanın doğma ölkəsinin ərazisində məskunlaşan müxtəlif etnik cəmiyyətlərin nümayəndələri ilə öz
doğma dili vasitəsilə müsbət münasibət yaratmaq və saxlamaq qabiliyyəti.
Mədəniyyətlərarası Mədəniyyətlərarası kommunikativ kompetensiyanın iki əsas kompoeffektivlik
nentindən yalnız bir komponenti olan ya öz doğma dilində ya da xarici dildə özgə mədəniyyət mühitində qoyduğu kommunikasiya məqsədinə nail olmaq qabiliyyəti.
Mədəniyyətlərarası Digər mədəniyyətin nümayəndələri ilə ya öz doğma ya da xarici dilsensitivlik
lərdə ünsiyyət zamanı nəzərə çarpan əhəmiyyətli mədəni fərqləri hiss
edib/ayırd edib qavramaq qabiliyyəti.
Mədəni savadlılıq Ünsiyyət dilindən asılı olmayaraq, mədəni xüsusiyyətlər haqqında
müəyyən məlumatlılıq səviyyəsinə malik olmaq heabına digər mədəniyyətin nümayəndələri ilə uğurla qarşılıqlı münasibət yaratmaq qabiliyyəti.
Mədəni intellekt Ünsiyyət dilindən asılı olmayaraq xarici mədəniyyətin nümayəndələrinin digər mədəniyyətin əlamətlərini həmən mədəniyyətin daşıyıcılarının mədəniyyət baxımından nümayiş etdikləri kimi interpretasiya
etməyinin anadangəlmə qabiliyyəti.
Qeyd etmək lazımdır ki, təqdim etdiyimiz terminlərin işlənməsi bilik sahəsindən asılıdır. “Çarpazlaşan mədəniyyətlərarası səriştəsi” termini əsasən menecment və biznes sahəsində, “mədəni səriştə” termini səhiyyə, tibb və psixologiya üçün səciyyəvidir [12]. “Multikultural səriştə” termininə multikulturalizm məsələlərinə, milli səciyyədə mədəniyyətlərarası qarşılıqlı münasibətlər və ya mədəni müxtəlifliliyin idarə edilməsi məsələlərinə həsr olunmuş
ədəbiyyatlarda rast gəlinir [9, s.48]. “Qlobal səriştə” termini beynəlxalq kompaniyaların, şirkətlərin vəzifəsi beynəlxalq menecer (ing. global managers) kimi adlanan əməkdaşların xüsusi
kvalifikasiyalarının təsvirində istifadə edirlər [9, s. 48]. Beləliklə xarici alimlərin terminləri
nəzəri cəhətdən təyin etdikləri elmi tədqiqat ədəbiyyatlarını qısa təhlil etdikdən sonra həmən
mənaca qarışıq terminləri cədvəl şəkilində təqdim edirik. Nəticə olaraq, mədəniyyətlərarası
didaktika sahəsində hər bir tədqiqatın başlamalı olduğu əsas açar məfhumlarını, terminlərin
təyin edilməsi və tədqiqat ənənələrinin nəzəri diskussiyasının vacibliyini qeyd edərdik.
kompetensiya
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Определение смежных терминов в межкультурной дидактике
Резюме
В статье рассматривается определение, интерпретация ряда смежных терминов межкультурной дидактики. Ключевыми терминами мы выбрали: «межкультурная копметенция, межкультурная коммуникативная компетенция».
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Related Terms in the Intercultural Didactics
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This paper deals with determination and interpretation of related terms in intercultural didactics.
Key terms have been selected: “Intercultural competence”, “Intercultural communicative competence”.
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İnsan ictimai tərəqqi kontekstində, ictimai inkişafın gedişində şəxsiyyət səviyyəsinə
yüksəlir. Onun qarşıya qoyduğu məqsəd və məram şüurlu dərketmə prosesində üzə çıxır. İnsan kimliyini dərk etdikcə kamilləşir, xaraktercə yeni məzmuna malik əxlaqi sifətlər sahibinə
çevrilir. Həyat hadisələrindən özünün məntiqi zövqünə uyğun nəticələr çıxarıb bütövləşir.
Özünü bir fərd kimi duyub qiymətləndirir, arzu və istəklərinin arxasınca mənalı ömür sərf
edərək, yaşayışının mənasını bu yolla başa vurmağa cəhd edir. O, özünün tarixi keçmişi, indisini və gələcəyini aydın dərk edib qiymətləndirir. Belə halda şəxsiyyətin xarakterində milliqürur, milli-mənlik şüuru formalaşır, ruhi aləmi yeni milli məzmun çaları alıb, cəmiyyət hadisələrinə milli dərketmə prizmasından nəzər salır. Müstəqil şəxsiyyətin ən vacib həyati keyfiyyətlərinin daşıyıcısına çevrilən mühüm psixoloji-idraki xüsusiyyətlər bu zəmindən nəşət
alıb müasir gəncliyin ruhi aləmini, mənəvi təkamülünü təzələyir və ona milli ləyaqət, milli
namus, milli həya, milli təəssübkeşlik kimi nəcib zəruri xislət bəxş edir. Bunun nəticəsi olaraq
gənclərdə milli-özünüdərk, özünəqayıdış və milli-qürur prosesləri güclənir.
Milli-qürur hissinin formalaşdırılması dedikdə, biz, mənsub olduğumuz xalqın milli təfəkkür tərzinə, milli ləyaqətinə yiyələnməyi nəzərdə tuturuq. Öz soykökünə sıx bağlılığı, hər yerdə
və hər zaman öz xalqının düşüncə tərzinə, milli ruhuna, adət-ənənələrinə uyğun davranmağı,
fəaliyyət göstərməyi və bununla iftixar etməyi milli-qürur hissinin əsas meyarları hesab edirik.
Bu zəmindən ümumbəşəri əxlaqi keyfiyyətlərin-humanizmin, demokratizmin, xəlqiliyin, bəşəriliiyn, insaniliyin, xeyirxahlığın, dini fütuhatın, məhəbbət və nifrətin əldə olunmasında, mənimsənilməsində hər bir xalqın vətənpərvərliyi ilkin olaraq milli hisslər zəmini üzərində qurulmuş, bu müqəddəs hissdə doğma Vətənə, doğma xalqa, onun tarixinə, dini etiqadına, mənəvi dünyasına və dilinə qızğın məhəbbət, hədsiz sədaqət xisləti çulğalaşmalıdır.
Azərbaycan maarifpərvərlərinin həyati düşüncə tərzində, milli-istiqlal harayında, maariflənmə ideyalarının yayılmasında bu problemlərin əhəmiyyəti böyükdür. Millilik odur ki, insan
öz mayasının hardan yoğrulduğunu hiss etsin, duyub qiymətləndirməyi bacarsın. Bu münasibətlə vaxtilə deyilmiş bir kəlamı xatırlamaq yerinə düşər: “… Azərbaycanlılar milliyyət etibarilə Türk, din etibariylə İslam, mədəniyyəti etibariylə şərqlidirlər. Kəndi ləhcəyi-məxsusəsi ilə
Anadolu Türkcəsinə yaxın şivə ilə qonuşan Azərbaycan Türkü, müxtəlif şivələrə malik olduğu
yerlərə nisbətlə müxtəlif isimlər daşıyan böyük Türk ağacının budağıdır…” (2, səh.7).
İndi milli özünüdərk prosesinin getdikcə dərinləşdiyi bir dövrdə təlim-tərbiyə qarşısında
duran əsas vəzifələrdən biri də milli ruhda şəxsiyyət formalaşdırmaq, güclü milli-ləyaqəti
olan, milli-qüruru olan azərbaycanlı yetişdirməkdir. Bu amillər isə zəngin pedaqoji və ictimai
fikir mücahidlərimizin ideyalarında həmişə öncül problem olmuş, şüurlara yeni ab-hava gətirmişdir. Məlumdur ki, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində xalqın maariflənməsində, böyüyən nəslin milli ruhda tərbiyə olunmasında böyük əmək sərf edən məktəbdarlarımız, maarif118
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pərvərlərimiz, pedaqoqlarımız öz pedaqoji fikirlərini yaymaq üçün milli-qürur hissi aşılayan
ideyaları geniş təbliğ edirdilər.
H.Zərdabinin, M.Ə.Sabirin, S.S.Axundovun, A.Şaiqin, A.Səhhətin, R.Əfəndiyevin,
F.Köçərlinin ədəbi-pedaqoji fəaliyyətinə diqqət etsək görərik ki, bunların hamısının əxlaqi
keyfiyyətlər daşıyan əsərlərində zəngin sərvət olan milli-qürur, milli-mənlik ideyaları mühüm
yer tutur.
Hər birimizə aydındır ki, keçmiş, indiki və gələcək nəsillər mənəvi keyfiyyətlər və eləcə
də əxlaq haqqında toplanmış, tarixin imtahanlarından çıxmış, büllurlaşmış həmin təcrübə materiallarına əsaslanır, onları təfəkkür süzgəcindən keçirir, saf-çürük edib əxlaqi saflığı üçün
ondan istifadə edir. Bu mənada tarixi təcrübə sınaqlarından keçib bizim dövrə qədər gəlib çatmış milli oyanış mənbələri ancaq keçmişə aid olmayıb, həm də gələcəyə aiddir.
Haqqında bəhs olunan tarixi dövrün məşhur maarifpərvərlərinin yaradıcılığında bu cəhətdən xarakterik olan həyat hadisələri sırasında milli-əxlaqi səciyyə daşıyan məsələlərin şərhi mühüm yer tuturdu. Onların əxlaqi səciyyə daşıyan pedaqoji fikri və düşüncələrində xalqı
düşünmək, elin qeyrətini çəkmək və bununla qürur duymaq, millətin qayğısına qalmaq, onun
parlaq istiqbalı uğrunda fədakarlıqla çalışmaq, ictimaiyyətin xeyrinə olan işlərə daha möhkəm
girişmək, bu yolda heç bir şeydən çəkinməmək, hətta, lazım gələrsə bu məslək, bu ideya yolunda candan belə keçmək təbliğinə geniş yer verilirdi. Bu cəhətdən dövrünün məşhur ədəbi
və pedaqoji simalarından olan Seyid Hüseynin “Şikayət” adlı felyetonu daha səciyyəvidir.
Felyetonda əsas məqsədlərdən biri kimi öz doğma ana dilinə xor baxan burjua ziyalılarının ifşası, milli düşüncədən, milli qeyrətdən uzaq, rəncirə düşən üzdəniraq gənclərin dolaşıq əməlləri tənqid olunur, mədəni həyatı təzələşdirməyin ən başlıca yolu olan maarifçilik ideyalarını
geniş yaymaq, köhnə, mürtəce adət və ənənələrə atəş açmaq, dil azadlığı uğrunda qətiyyətlə
çalışmaq, dilimizin saflığını qorumaq, demokratik fikirləri müdafiə, birinci növbədə xalqın
mənafeyini, onun qürurunu əsas tutmaq üçün özündən əvvəlki maarifpərvərlərin M.F.Axundovun, H.B.Zərdabinin, S.Ə.Şirvaninin, N.B.Vəzirovun, F.Köçərlinin bu barədəki fikirlərinə
haqq qazandırır, onların bu yolda çəkdikləri zəhməti çox yüksək qiymətləndirirdi.
Bütün bu deyilən məsələləri müasir həyat hadisələri ilə vəhdətdə götürərkən onu qeyd
etməliyik ki, tarixi dövrun sələflərinin öz dövrlərinə görə qiymətli ideyaları bu gün milli əxlaqımızın bütün cəhətlərini işıqlandırmaq yolunda dəyərli töhfədir. Bu irsdən faydalanmaq nəcib və müqəddəs işdir.
İndi respublikamızda gedən inqilabi dəyişikliklər prosesində uşaq və gənclərin tərbiyəsinə
diqqət xeyli artmışdır. Çünki ölkədə təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə inteqrasiya etdiyi
bir dövrdə cəmiyyət üzvlərində milli qeyrətin, milli-qürur hissinin olması çox mühüm bir
şərtdir. Belə bir milli qürur hissi dövlətin gələcəyi olan gənc nəslə aşılanan tərbiyədən çox asılıdır. Təsadüfi deyil ki, ağıllı hikmət sahibi olan yaşlı nəslin nümayəndələri çox gözəl demişlər:
gələcək xeyli dərəcədə bizim bu gün necə gənclər tərbiyə etməyimizlə müəyyən olunur.
Cəmiyyətin sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafının yeni mərhələsində məktəbin sosial rolunun artması, gənc nəsillə kompleks şəkildə aparılan tərbiyəvi işin, məktəbin ailə ilə əlaqələrinin getdikcə mürəkkəbləşməsi bütün tərbiyəvi iş sisteminə yanaşmanın genişlənməsini zəruri edir. Bu cəhətdən məktəbli şəxsiyyəti kompleks tərbiyə nümunəsində, məktəbin ailə ilə əlbir fəaliyyəti nəticəsində formalaşdırılmalıdır. Əlbəttə, bundan başqa, hər bir ailə və məktəb
özü də tərbiyə işinin ayrı-ayrı sahələri üzrə mövcud iş quruluşundan və nümunəsindən faydalanmağı da inkar etmir.
Bu cəhətdən uşaqlarda elmi dünyagörüşün, milli-mənlik şüurunun, milli-qürur hisslərinin
formalaşması amilləri də müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. İndi milli təhsil konsepsiyasının uğurla
həyata keçirildiyi Təhsil Qanununa uyğun milli tərbiyənin geniş istiqamətdə tədqiq və tətbiq
edildiyi, xalqın qiymətli adət-ənənələrinin, milli bayramlarının, dini etiqadlarının özünə qaytarıldığı, tarixin açılmamış qatlarının aşkarlandığı bir dövrdə uşaqlarda milli-mənlik şüuru, milli-qürur hissi kimi mənəvi keyfiyyətlərin formalaşdırılması zəruri həyati təlabatdan irəli gəlir.
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Respublikamızın demokratikləşmə və müstəqillik yolunda inamlı addımlar atmağın ən vacib və labüd şərtlərindən biri kimi milli tərbiyə zəminində pedaqoji fikir nümayəndələrinin tarixin sınaqlarından çıxmış fikirlərinə istinad etmək bu gün çox vacib həyati təlabatdır. İllər boyu
bizi soykökümüzdən ayıran sovet təhsil sistemi milli şüurumuzu, mənliyimizi, qürurumuzu
məhv etmiş, öz tariximiz, mədəniyyətimiz əvəzinə, başqalarını öyrənmiş və təbliğ etmişik.
Hazırkı şəraitdə ailə, məktəb və ictimaiyyət arasında milli-mənlik, milli-qürur şüurunun
qoyuluş tərzinin hansı forma və metodlarla həyata keçirməyin imkan və vasitələrini də ciddi
şəkildə mənimsəməliyik.
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С.Г.Магеррамова
Постановка проблемы формирования сознания национального достоинства
в педагогическом наследии азербайджанских просветителей
Резюме
В статье исследуется педагогическое наследие азербайджанских просветителей. Исследовано формирование национального сознания. Выдвинуты важные факторы, которые значительны по сей день. Из исследования можно прийти к выводу: возможно в взаимосвязанной форме
в школе и семье детям младшего возраста дать сведения о том, как береглись и сохранялись
время от времени, в течения тысячелетий традиции государственности, о долгом и славном пути современных государственных символов Азербайджана. Такая взаимосвязанная работа играет огромную роль в формировании у детей чувства национальной гордости.
S.H.Maharramova
Statement of a problem of formation of consciousness of national advantage
in pedagogical the inheritance of the Azerbaijani educators
Summary
In article the pedagogical inheritance of the Azerbaijani educators is researched. Formation of
national consciousness is researched.
The important factors which are significant to this day are put forward. From this ressearch
mayle took this conclusion: i tis possible with connection form in school and family to say about this
to the children that, how historically developed different state atributes of Azerbayian. This relationed
work, has a great importance in forming of the Sensity of national froudly.
Rəyçi: ped.e.d., prof. Ş.Tağıyev
Redaksiyaya daxil olub: 21.11.2019
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Yaradıcılıq qabiliyyətli gənc nəsil təbiyə etmək tədris prosesinin mühüm vəzifələrindəndir. Təhsilalanların hərtərəfli, yaradıcı təfəkkürlü inkişaf edən dünyaya ayaq uydurmağı
bacaran gənclik yetişdirmək şəxsiyyətyönümlü təlimin qarşıya qoyduğu əsas məqsədlərdəndir. Tədris və təlim, təhsilalanlara müəyyən biliklər verməsi ilə bərabər, həm də onlara öyrənməyi öyrətmək, əldə etdiyi informasiyalardan istifadə etmək bacarığını aşılayır. Bu cür təlimdə şagirdlər dünyanı dərketmə prosesinə qoşulur, dərketmə fəaliyyətləri inkişaf etdirir. Tədqiq
olunan mövzu ilə bağlı Azərbaycan və xarici ölkə alimlərinin tədqiqatları dərsdənkənar tədbirlərin fəaliyyət mexanizmini dərindən öyrənmək üçün əsaslı mənbədir. Bu sahədə Azərbaycan alimlərindən A.Abbasov, M.Əmirov, Ə.Paşayev və F.Rüstəmovun, xarici ölkə alimlərdən
Q.V.Artemeva, M.P.Ovçinnikova, A.T.Kinkulkin, Q.V.Klokova, İ.M.Krivoquz, L.N.Kytakov, Q.İ.Oskin, N.N.Maracev, L.M.Predteçenskaya, V.İ.Buqanov, A.İ.Narares, F.N.Utenkov,
P.S.Leybenqrub, Q.V.Klokovanın tədqiqatları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Təlim prosesi nə qədər məqsədəuyğun qurularsa, şagirdin istedadı da bir o qədər tez üzə
çıxar. Bu günki uşaqların maraq dairələri də, dünyaya baxışı da, dərslərə münasibətləri də tam
fərqlidir (1, s.128). Onlar günbəgün inkişaf edən dünyada hər gün yenilik axtarışındadırlar.
Bir növ dünyanı onunla birbaşa təmasda kəşf edirlər. Bu baxımdan təhsilalanların elmi və bədii təfəkürünün inkişafı çətin, həm də uzun proses olduğu üçün onu yalnız dərslə məhdudlaşdırmaq olmaz. Qeyd etmək lazımdır ki, dərsdənkənar tədbirlər təhsilalanların təlimə marağını
artırmaqla yanaşı, onların təfəkkürünün, dünyagörüşünün, nitq mədəniyyətinin artırılmasına
xüsusi təsir göstərir (2, s.65). Yeni təlim metodunda sinifdənxaric və məktəbkənar tədbirlər
məktəbin tədris proqramına daxil deyil, könüllük prinsipinə əsaslanır və bəzən sinifdə aparılan işlərin davamı və onların daha da möhkəmləndirilməsi funksiyasını daşıyır (3, s.71). Lakin qeyd etmək lazımdır ki, sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər yanlız öz formasına
görə tədris prosesindən ayrılır, məzmununa görə isə bu proseslə birləşir. Ona görə də bu işi
gözardı etmək olmaz. Tarix üzrə dərsdənkənar işlərin təşkilində aşağıdakı vəzifələri nəzərə
alınaraq təşkili daha məqsədəuyğundur:
1) təşkil olunan dərsdənkənar tədbirlərin nəzərdə tutulmuş problemin mahiyyətini,
məqsədini açmaq və işlənmə səviyyəsini öyrənmək;
2) dərsdənkənar tədbirlərdən istifadə imkanlarını öyrənmək;
3) dərsdənkənar tədbirlərin tətbiqi formalarının, metodlarının və üsullarının sistemini
öyrənmək;
4) dərsdənkənar tədbirlərin təhsilalanların inkişafı, təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
baxımından istiqamətləndirmək. (4, s.67). Qeyd etmək lazımdır ki, dərsdənkənar tədbirlərə
son zamanlar müəllimlər o qədər də diqqət yetirmirlər. Lakin bu iş planlı və müntəzəm olarsa,
dərs prosesinə və onun keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Və ən önəmlisi hərtərəfli insan tərbiyəsinə xidmət edir. Dərsdənkənar tədbirlər müxtəlif formalarda təşkil edilə bilər. Bunları
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əsasən iki qrupa ayırmaq olar: kütləvi və fərdi iş şəklində təşkil olunan tədbirlər. Kütləvi tədbirlərə bütün sinfi və ya bir neçə sinfi, yaxud bütün məktəbi əhatə edən oxucu konfransları,
bədii, elmi-kütləvi məruzələr, müəyyən ədəbi-bədii gecələr, kinolar, rəsm sərgiləri, oyunlar,
ekskursiyalar, divar qəzetlərinin çıxarılması və s. daxildir. Fərdi iş əksər hallarda təlim materiallarını müstəqil surətdə mənimsəməkdə çətinlik çəkən, kütləvi tədbirlərdə iştirak etməyən
və ya ünsiyyət prosesinə, kollektiv fəaliyyətə qoşulmaqda çətinlik çəkən şagirdlər arasında
aparılır (5, s.128). Bu isə həm tək-tək, həm də cütlər və qrup şəklində təşkil edilə bilər. Qeyd
etmək lazımdır ki, dərsdənkənar aparılan işlər müəllimin özünə də müsbət təsir göstərir. Dərsdənkənar tədbirlər müəllimdən proqram materialına ciddi əmək tətbiqini tələb edir. Təhsil
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 19.7 maddəsində deyilir ki, ümumi təhsil sistemində təhsilalanların fiziki inkişafını təmin etmək və müxtəlif yaradıcılıq qabiliyyətlərini
inkişaf etdirmək məqsədi ilə məktəbdənkənar təhsil proqramları tətbiq olunur (2, s.53). Deməli, qanun tələb edirsə bunu həm təhsil verənlər, həm də təhsil alanlar yerinə yetirməyə borcludurlar. Əlbəttə, qanunda tələb olunanlar vətəndaşlarımızın həm fiziki, həm də intellektual inkişafları üçün vacib şərtlərdən biridir (6). Beləliklə, müəllim təhsilalanı maraqlandıran əlavə
ədəbiyyat oxutmaqda, teatra, kinofilmlərə, tarixi abidələrə, muzeylərə baxmağı məsləhət görməklə sərbəstlik yaradır. Eyni zamanda dərs prosesində yalnız bir siniflə iş aparılırsa, burada
iş həm bir, həm də bir neçə siniflə, hətta bütün təhsil müəssisəsi ilə aparıla bilər. Sinifdənxaric
tədbirdə təhsilalanların fəallığına, müstəqilliyinə, yaradıcılığına geniş yer vermək lazımdır.
Bütün bunlar təhsilalanın dünyagörüşünü artırır və onun fərd kimi formalaşmasına təkan verir. Bu tədbirlər təhsilalan üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təhsilalanlar bu cür tədbirlərin fəal iştirakçısı olduqda onların nitq mədəniyyəti də inkişaf edir. Araşdırmalar göstərir ki,
sosial-iqtisadi fəaliyyətlərdə fəal iştirak edən təhsilalanlar cəmiyyətin ictimai həyatına rahatlıqla qoşula bilir. Yetkin insanlarla ünsiyyətdən çəkinmir. Və bu onun şəxsiyyət kimi formalaşmasına birbaşa təsir göstərir. Dərsdənkənar fəaliyyət proqramları genişləndirilməli və təhsilalanların cəmiyyət münasibətlərinə daxil edilməsi prosesinə səy göstərilməlidir (7, s.146).
Dərsdənkənar işlər təhsilalanın idarəetmə vərdişlərinin formalaşdırılmasına, elmi dünyagörüşünün genişləndirilməsinə, onda yüksək mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşdırılmasına şərait yaradır. Təhsilalan bu işlərdə həm asudə vaxtını səmərəli istifadə edir, həm də ona
verilən iş üzərində iş apararkən müstəqil çalışmağa səy göstərir, bu səy və cəhdlər onun dərsetmə, analiz, müqayisə kimi keyfiyyətlərini üzə çıxarır və dərinləşdirir. Təhsilalan artıq daha
müstəqil olur. O, mübahisələrə, fikir mübadilələrinə sərbəst qoşulub, məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirir, nitqini zənginləşdirir (5, s.391).
Sinifdənxaric işlərin formaları çox müxtəlif və rəngarəngdir. Lakin yadda saxlanılması
vacib məqamlardan biri də budur ki, dərsdənkənar işlərin hər hansı bir formasını seçərkən,
mövzuları müəyyənləşdirərkən şəraiti, təhsil müəssisəsinin tələbatını, təhsilalanların marağını,
yaş və bilik səviyyəsini və digər məsələləri də mütləq nəzərə almaq lazımdır. Dərsdənkənar
tədbirlərdə müəllim müsbət irəliləyiş görmək üçün könüllülük prinsipini gözləməli, onların
dünyagörüşünü, arzu və istəklərini nəzərə almalıdır. Digər təhsilalanların da bu keçirilən tədbirlərə marağının yaradılması üçün onları tamaşaçı qismində və ya qiymətləndirmə heyəti kimi dəvət edərək onlarda maraq yaratmaq mümkündür. Təhsilalanlarda dərsdənkənar tədbirlərə maraq oyatmağın ən səmərəli yolu gecələr, diskussiyalar, görkəmli şəxsiyyətlərlə görüşlər, respublikamızın müxtəlif görməli yerlərinə ekskursiyalardır. Ancaq nəzərə almaq lazımdır
ki, bu cür tədbirlər plansız, təkrarlanan olarsa, yaddaqalmaz bir hal alar və izləyicilərin vaxt
itkisinə səbəb olub, onların yorulmasına və maraqlarının daha da azalmasına gətirib çıxarar.
Dərsdənkənar tədbirlərdə təhsilalanlara ən gözəl insanı dəyərlər də təbliğ olunur. Onlarda yoldaşlıq və dostluq hissinin inkişaf etməsi, kollektiv mənafedən çıxış etmək qabiliyyətinin
formalaşması ilə nəticələnir. Dərsdənkənar işlər təlim-tərbiyə məşğələləri ilə sıx surətdə bağlıdır (1, s.152). Təhsilalan müəllim tərəfindən araşdırılması məsləhət görülmüş mövzunu öyrənərkən qabaqcadan müəyyən edilmiş etibarlı mənbədən götürməli və dürüstlüyünü qorumalı122
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dır. Tarix fənni üzrə seçilmiş mövzularda bu xüsusən əhəmiyyət kəsb edir. Çünki tarixi hadisə
və gerçəkliklərlə bağlı elmi əsassız məlumatlara yer vermək olmaz. Digər vacib məqamlardan
biri də seçilmiş materialın məzmununa görə asan və yaddaqalan olması və təhsilalanların marağına uyğun olmasıdır. Dərsdənkənar işlər mövzusundan asılı olmayaraq öz təşkili üsul və
formalarına görə əlverişli şəkildə qurulmalıdır. Mövzular təhsilalanlara tərbiyəvi və əxlaqi
keyfiyyətlərin aşılanması və onların dünyagörüşünün inkişafı üçün çox əhəmiyyətlidir. Dərsdənkənar təşkil edilən işlər bəzən tədris proqramının çərçivəsindən kənara çıxa bilir. Lakin o,
ideya-tərbiyə baxımından faydalı olur. Burada təhsilalanların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi
xüsusən gözlənilməlidir. Müəllim keçirilməsi düşünülən işi planlı şəkildə həyata keçirməli,
ölkənin inkişaf dinamikasından və tarixi xüsusiyyətindən asılı olaraq şəraitə uyğunlaşdırmalıdır. Dərsdənkənar işlər konkret bir məqsədə xidmət göstərməlidir. Tədris keyfiyyətinin yüksək qalmasının təşkili üçün müəllim yay tətillərinin səmərəli keçirilməsi və biliklərinin yaddan çıxmaması üçün müəyyən tapşırıqlar verə bilər.
Dərsdənkənar tədbirlər məzmununa və təşkili formalarına görə əsasən, 2 yerə ayrılır: Sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər. Hər iki işin təşkili rəhbərlik tələb edir. Sinifdənxaric işlərin həyata keçirilməsində təşkilatçı fənn müəllimləri və sinif rəhbərləri birbaşa iştirak etməlidir. Məktəbdə fənn dərnəkləri, idman və incəsənət müxtəlif sahələri üzrə təşkil edilən dərnəklər zamanı digər mütəxəssislər və peşəkar valideynlər də iştirak edə bilər. Bu zaman iş
prosesinin vaxtında və səmərəli keçməsi mümkün olur. Daha geniş miqyaslı elmi-texniki,
ədəbi-bədii xarakterli fənn, idman, incəsənət, əmək və s. sahələr üzrə yarışlar, müsabiqələr,
olimpiadalar təşkil edildikdə müəllimlər, sinif rəhbərləri ilə yanaşı və ictimai təşkilatlar cəlb
edilməsi daha məqsədəuyğun olar. Məktəbdənkənar işlərdə rəhbərlik əvvəlcədən təyin olunmuş təşkilatçı ilə aparılmalıdır. Təşkilatçı təhsilalanların asudə vaxtlarını daha səmərəli keçirmələri üçün, maraq və qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə məktəbdənkənar müəssisələrlə əlaqələr qurur, könüllülük prinsipi əsasında təhsilalanların seçdikləri sahələrə cəlb
edirlər. Onlar təşkilatçının rəhbərliyi altında getdikləri müəssisə və ya təşkilat haqqında ətraflı
məlumat əldə edə bilir və onların dünyagörüşü zənginləşir (4, s.87).
Problemin aktuallığı. Dərsdənkənar tədbirlərin dünyagörüşünün formalaşdırılmasının
mahiyyəti, əhəmiyyəti, forma və metodlarının müəyyən edilməsidir.
Problemin elmi yeniliyi. Təhsilalanların intellekt səviyyəsinin, idraki qabiliyyətlərinin
yüksəldilməsi, onların cəmiyyətin sosial həyatına adaptasiya olunması prosesinin məzmunu
və mahiyyyəti müəyyənləşdirilib.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Dərsdənkənar tədbirlərdə təhsilanlarda dünyagörüşünün
aşılanması ilə vətəndaş kimi formalaşa biləcək gənclik yetişdirilməsinə dair mülahizə və təkliflərdir.
Ədəbiyyat
1. Məmmədov A.Y. “Təlimin psixoloji əsasları”, Bakı, Maarif, 1993, 296 s.
2. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Bakı, Qanun, 2009, 108 s.
3. Əmirov M. Orta məktəbdə tarixin tədrisinin aktual problemləri. Bakı, 2009, 160 s.
4. Əmirov M.M. “Tarix üzrə dərsdənkənar iş. Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2014, 115 s.
5. Vaqin A. Orta məktəbdə tarixin tədrisi metodikası. Bakı, 1973, 457 s.
6. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası // Azərbaycan
müəllimi, 24 oktyabr 2013-cü il.
7. Əlizadə Ə. “Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri” Bakı, Pedaqogika, 2004,
432 s.
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К.С.Мустафаева
Возможности формирования мировоззрения на внеурочных мероприятиях
Резюме
Содержание внеурочных работ составляют мероприятия, развивающие патриотизм, лидерство, труд, интеллект, эстетику, этику и имеющие воспитательное значение. Внеурочные
мероприятия выполняют учебно-воспитательные задачи и обеспечивают включение учащихся
в жизнь общества. Внеурочные мероприятия по истории представляют собой процесс целенаправленного формирования личности.
K.S.Mustafayeva
The opportunities of formation of outlook in extracurricular activities
Summary
The content of extracurricular activities includes the activities dealing with patriotism,
leadership, labor, intelligence, aesthetics, ethics and so on. Extracurricular activities carry out teaching
and educational activities and ensure that students are integrated into public life. Extracurricular
activities over history are a process of purposeful formation of personality. In other words, it is the
interaction between teachers and learners.
Rəyçilər: p.e.d. M.Əmirov,
p.f.d., dos. T.S.Paşayev
Redaksiyaya daxil olub: 04.11.2019
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PEDAQOJİ NƏZƏRİYYƏDƏ MİLLİ QÜRUR HİSSİNİN
FORMALAŞDIRILMASI PROBLEMİNİN QOYULUŞU
Açar sözlər: maarifçi, formalaşma, milli şüur, pedaqoji irs, ənənə
Ключевые слова: просветитель, формирование, национальное сознание, педагогическое наследие,
традиция
Key words: educators, formation, national consciousness, the pedagogical inheritance, tradition.

Milli-qürur hissinin formalaşdırılması dedikdə, biz, mənsub olduğumuz xalqın milli təfəkkür tərzinə, milli ləyaqətinə yiyələnməyi nəzərdə tuturuq. Öz soykökünə sıx bağlılığı, hər
yerdə və hər zaman öz xalqının düşüncə tərzinə, milli ruhuna, adət-ənənələrinə uyğun davranmağı, fəaliyyət göstərməyi və bununla iftixar etməyi milli-qürur hissinin əsas meyarları hesab
edirik.
Bu zəmindən ümumbəşəri əxlaqi keyfiyyətlərin-humanizmin, demokratizmin, xəlqiliyin, bəşəriliyin, insaniliyin, xeyirxahlığın, dini fütuhatın, məhəbbət və nifrətin əldə olunmasında, mənimsənilməsində hər bir xalqın vətənpərvərliyi ilkin olaraq milli hisslər zəmini üzərində qurulmuş, bu müqəddəs hissdə doğma Vətənə, doğma xalqa, onun tarixinə, dini etiqadına, mənəvi dünyasına və dilinə qızğın məhəbbət, hədsiz sədaqət xisləti çulğalaşmalıdır.
Azərbaycan maarifpərvərlərinin həyati düşüncə tərzində, milli-istiqlal harayında, maariflənmə ideyalarının yayılmasında bu problemlərin əhəmiyyəti böyükdür. Millilik odur ki, insan
öz mayasının hardan yoğrulduğunu hiss etsin, duyub qiymətləndirməyi bacarsın. Bu münasibətlə vaxtilə deyilmiş bir kəlamı xatırlamaq yerinə düşər: “… Azərbaycanlılar milliyyət
etibarilə Türk, din etibariylə İslam, mədəniyyəti etibarıyla şərqlidirlər. Kəndi ləhcəyi-məxsusəsi
ilə Anadolu Türkcəsinə yaxın şivə ilə qonuşan Azərbaycan Türkü, müxtəlif şivələrə malik
olduğu yerlərə nisbətlə müxtəlif isimlər daşıyan böyük Türk ağacının budağıdır…” (2, s.7).
İndi milli özünüdərk prosesinin getdikcə dərinləşdiyi bir dövrdə təlim-tərbiyə qarşısında
duran əsas vəzifələrdən biri də milli ruhda şəxsiyyət formalaşdırmaq, güclü milli-ləyaqəti
olan, milli-qüruru olan azərbaycanlı yetişdirməkdir. Bu amillər isə zəngin pedaqoji və ictimai
fikir mücahidlərimizin ideyalarında həmişə öncül problem olmuş, şüurlara yeni ab-hava gətirmişdir. Məlumdur ki, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində xalqın maariflənməsində, böyüyən nəslin milli ruhda tərbiyə olunmasında böyük əmək sərf edən məktəbdarlarımız, maarifpərvərlərimiz, pedaqoqlarımız öz pedaqoji fikirlərini yaymaq üçün milli-qürur hissi aşılayan
ideyaları geniş təbliğ edirdilər.
H.Zərdabinin, M.Ə.Sabirin, S.S.Axundovun, A.Şaiqin, A.Səhhətin, R.Əfəndiyevin,
F.Köçərlinin ədəbi-pedaqoji fəaliyyətinə diqqət etsək görərik ki, bunların hamısının əxlaqi
keyfiyyətlər daşıyan əsərlərində zəngin sərvət olan milli-qürur, milli-mənlik ideyaları mühüm
yer tutur.
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində tərtib edilmiş dərslik və qiraət kitablarında “Vətən dili” (1888), “Bəsirətül-Ətfal” (1901), “Birinci il” (1909), “İkinci il” (1908), “Üçüncü il”
(Yeni məktəb-1900), “Uşaq çeşməyi” (1907), “Gülzar” (1912), “Balalara hədiyyə” (1912)
milli xalq düşüncəsində olan milli mənəvi sərvətlər toplanmışdır. Yeni nəslin əxlaqi keyfiyyətlərinin-xəlqiliyin, humanizmin, milli azadlığın, milli-mənliyin, milli qürurun aşılanmasında bu dərsliklərin hər birinin özünəməxsus böyük rolu olmuşdur. Milli-mənəvi dəyərləri, o
cümlədən milli qüruru ana dilinin, sadə xalq dilinin əsas mənbəyi hesab edən dərslik müəllif125
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ləri (A.O.Çernyayevski, S.Vəlibəyov, R.Əfəndiyev, F.Köçərli, A.Şaiq, A.Səhhət, M.Mahmudbəyov) ana dilindən söz düşəndə ilk növbədə xalq dili xalqın milli mənliyi, azadlığı məsələsini irəli sürürdülər. Dərsliklərdə və mətbuat səhifələrində K.D.Uşinskinin “Xalqın dili,
onun mənəvi həyatının heç bir vaxt solmayan və daim çiçəklənən, tarix sərhədlərindən çox
uzaqlarda başlanmış boyasıdır. Dildə bütün xalq, onun vüqarı və bütün vətəni canlanmış olur”
fikrini daha geniş şəkildə təbliğ edirdilər.
Hər birimizə aydındır ik, keçmiş, indiki və gələcək nəsillər mənəvi keyfiyyətlər və eləcə
də əxlaq haqqında toplanmış, tarixin imtahanlarından çıxmış, büllurlaşmış həmin təcrübə materiallarına əsaslanır, onları təfəkkür süzgəcindən keçirir, saf-çürük edib əxlaqi saflığı üçün
ondan istifadə edir. Bu mənada tarixi təcrübə sınaqlarından keçib bizim dövrə qədər gəlib çatmış milli oyanış mənbələri ancaq keçmişə aid olmayıb, həm də gələcəyə aiddir.
Haqqında bəhs olunan tarixi dövrün məşhur maarifpərvərlərinin yaradıcılığında bu cəhətdən xarakterik olan həyat hadisələri sırasında milli-əxlaqi səciyyə daşıyan məsələlərin şəhri mühüm yer tuturdu. Onların əxlaqi səciyyə daşıyan pedaqoji fikri və düşüncələrində xalqı
düşünmək, elin qeyrətini çəkmək və bununla qürur duymaq, millətin qayğısına qalmaq, onun
parlaq istiqbalı uğrunda fədakarlıqla çalışmaq, ictimaiyyətin xeyrinə olan işlərə daha möhkəm
girişmək, bu yolda heç bir şeydən çəkinməmək, hətta, lazım gələrsə bu məslək, bu ideya yolunda candan belə keçmək təbliğinə geniş yer verilirdi. Bu cəhətdən dövrünün məşhur ədəbi
və pedaqoji simalarından olan Seyid Hüseynin “Şikayət” adlı felyetonu daha səciyyəvidir.
Müəllif əsil həqiqəti üzə çıxarıb tapmaq üçün milli əzəməti qoruyub saxlamağı başlıca amil
hesab edərək yazırdı: “Ey bizim sahiblərimiz, allah xatirinə bizə yazığınız gəlib bizi minin də,
əmma lap boynumuzda oturmayınız. Bizə nəsihət edəndə iki min söyüş deyib, millət adı ilə
növbənöv yalanlar satmayınız. Bizim zəhmətimiz ilə pul qazananda, ay “millət yolunda xərc
edirik” deyib əfsanə yalanlar ilə başımızı tovlamayınız. Üstümüzə minəndə istər ağ köynəkli,
istərsə ağ sarıqlı, istər çəkməli, istər nəleyinli, tanrı xatirinə bizə dünya və axirət ilə guya tərbiyə verirsiniz deyə çox bizləməyiniz.
Ey bizim tacir sahiblərimiz. Özünüz ət yeyib biz pendir çörəklə dolanarıq, heç olmasa
bizi o yeməkdən məhrum etməyiniz.
Ey bizim bəy və xan sahiblərimiz pullarımızı korlayıb kef çəkib murdar-murdar azarlığa
giriftar olduqda əllərimizi bizim balalarımıza çəkib öz gününüzə salmayınız (4, s.3).
Felyetonda əsas məqsədlərdən biri kimi öz doğma ana dilinə xor baxan burjua ziyalılarının ifşası, milli düşüncədən, milli qeyrətdən uzaq, rəncirə düşən üzdəniraq gənclərin dolaşıq əməlləri tənqid olunur, mədəni həyatı təzələşdirməyin ən başlıca yolu olan maarifçilik ideyalarını geniş yaymaq, köhnə, mürtəce adət və ənənələrə atəş açmaq, dil azadlığı uğrunda qətiyyətlə çalışmaq, dilimizin saflığını qorumaq, demokratik fikirləri müdafiə, birinci növbədə
xalqın mənafeyini, onun qürurunu əsas tutmaq üçün özündən əvvəlki maarifpərvərlərin
M.F.Axundovun, H.B.Zərdabinin, S.Ə.Şirvaninin, N.B.Vəzirovun, F.Köçərlinin bu barədəki
fikirlərinə haqq qazandırır, onların bu yolda çəkdikləri zəhməti çox yüksək qiymətləndirirdi.
Bütün bu deyilən məsələləri müasir həyat hadisələri ilə vəhdətdə götürərkən onu qeyd
etməliyik ki, tarixi dövrun sələflərinin öz dövrlərinə görə qiymətli ideyaları bu gün milli əxlaqımızın bütün cəhətlərini işıqlandırmaq yolunda dəyərli töhfədir. Bu irsdən faydalanmaq nəcib və müqəddəs işdir.
Ədəbiyyat
1. Rüstəmov Fərrux. Azərbaycanda pedaqoji elmin inkişaf tarixindən. B., ADPU, 1992. Dərs
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3. Seyidov Ə.Y. Azərbaycanda pedaqoji fikrin inkişaf tarixindən. B., Maarif nəşriyyatı, 1987, 301 s.
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Т.А.Набиева
Постановка проблемы формирования сознания национального достоинства
в теории педагогики
Резюме
В статье исследуется педагогическое наследие азербайджанских прос-ветителей. Исследовано формирование национального сознания. Выдвинуты важные факторы, которые значительны по сей день. Из исследования можно прийти к выводу: возможно в взаимосвязанной
форме в школе и семье детям младшего возраста передать о том, как береглось и сохранялось
время от времени, в течения тысячелетий традиции государственности, о долгом и славном пути современных государственных символов Азербайджана. Такая взаимосвязанная работа играет огромную роль в формировании у детей чувства национальной гордости.
T.A.Nabiyeva
Statement of a problem of formation of consciousness of national advantage
in pedagogical the inheritance
Summary
In article the pedagogical inheritance of the Azerbaijani educators is researched. Formation of
national consciousness is researched. The important factors which are significant to this day are put
forward. From this ressearch mayle took this conclusion: i tis possible with connection form in school
and family to say about this to the children that, how historically developed different state atributes of
Azerbayian. This relationed work, has a great importance in forming of the Sensity of national froudly.
Rəyçi: ped.e.d., prof. Ş.T.Tağıyev
Redaksiyaya daxil olub: 01.11.2019
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Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
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ELASTİKLİYİN İNKİŞAFININ METODİKİ ƏSASLARINA DAİR
Açar sözlər: aktiv və passiv elastiklik, oynaq, hərəkət, məşq
Ключевые слова: активная и пассивная гибкость, суставы, движения, тренировка
Key words: active and passive elasticity of joints, movements, training

Elastiklik beş əsas fiziki keyfiyyətlərdən biridir. İnsanın həyat fəaliyyətində müstəsna
əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin bütün idman növlərində və müxtəlif hərəkətlərinin icra
olunmasında bir fiziki keyfiyyət kimi mühüm rol oynayır.
Elastikliyin ümumi xüsusiyyətləri haqqında Z.H.Rzayeva və Q.M.Cəfərovun fikri belədir: “Elastiklik - dayaq hərəkət aparatı hissələrinin bir-birinə nisbətlə hərəkət qabiliyyətidir.
O, oynaq səthinin forması, sümük birləşmələrinin hərəkəti, bağların, vətərlərin və əzələlərin
elastikliyi, əzələlərin tonusu və mərkəzi sinir sistemi vasitələrilə onların fəaliyyətinin koordinasiyası ilə şərtləndirilir” (1, s.128).
İnsanın hərəkəti – dayaq aparatının quruluşu böyük amplitudalı hərəkətləri icra etməyə
imkan verir. Lakin, çox zaman əzələ, bağ və vətərlərin elastikliyinin zəifliyi səbəbindən bu
bacarığı tam olaraq həyata keçirmək mümkün deyil. Müxtəlif insanlar tərəfindən icra edilən
eyni hərəkətə nəzarət etdikdə, görürük ki, onların hamısı bu hərəkəti müxtəlif amplitudada
icra edirlər. Məsələn, yerdən bir şey (əşya) qaldırmaq üçün biri ayaqlarını bükmədən əyilib
götürdükdə, digər biri isə oturmaq məcburiyyətindədir.
Güləşmədə elastikliyin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı D.N.Novruzov yazır: “Bir sıra başqa
idman növlərindən fərqli olaraq, güləşmədə elastikliyi hərəkətin təkcə icraolunma amplitudası
kimi qiymətləndirmək düzgün deyildir. Eyni zamanda hərəkətin mürəkkəb koordinasiyalı olması həm də onun tez-tez dəyişilən istiqamətindən, sürətindən və s. kimi amillərdən asılıdır...”. Daha sora müəllif əlavə edir: “... güləşmədə hərəkətin amplitudası təkcə dinamikada
yox, həm də statik vəziyyətdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir (məsələn, körpü vəziyyətində qalma)” (2, s.126-127).
Deyilən bu fikirlər N.B.Məcidovun yazmış olduğu “Güləşin nəzəriyyəsi və metodikası”
adlı monoqrafiyasında da mühüm yer tutur (3, s.29).
Gündəlik həyatda, idman və sənət fəaliyyətində insanlar müxtəlif hərəkət fəaliyyətini
icra etmək məcburiyyətindədirlər. Bu hərəkətlərin bəzilərini oynaqların cüzi amplitudası hesabına, digərləri isə ən yüksək amplituda hesabına icra olunur. Oynaqlarda müəyyən səviyyəli
inkişafa nail olmadan bəzi hərəkətləri ümumiyyətlə icra etmək mümkün deyildir. Məişətdə və
idman pedaqoqikasında oynaqların hərəkətliliyini elastiklik termini ilə qeyd edirlər. Mütəxəssislərin (Ozolin, 1970; Zasiorski, 1970; Platonov, 1984; Матveyev, 1991; Аlter, 2001 və s.)
fikirlərini ümumiləşdirərək növbəti tərifi vermək olar.
Elastiklik – insanın oynaqlardakı hərəkətləri mümkün qədər yüksək amplituda ilə icra
etmək bacarığıdır.
Elastiklik əsasən iki formada fərqləndirilir: aktiv və passiv elastiklik.
Aktiv elastiklik dedikdə, insanın, müəyyən bir oynaqda kənardan müdaxilə olmadan,
yalnız öz əzələ gücünü istifadə etməklə bu oynaqda hərəkətləri icra etmək üçün istifadə etdiyi
maksimal mümkün olan hərəkət amplitudası nəzərdə tutulur. Məsələn, arxası idman nərdiva128
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nına duraraq bir ayağı aramla olduqca yuxarı qaldırmaq. Fəal elastiklik göstəriciləri təkcə antoqonist - əzələlərin dartınma qüvvəsini deyil, eyni zamanda bədənin müəyyən hissələrini hərəkətə gətirən əzələlərin gücünü də xarakterizə edir.
Passiv elastiklik dedikdə, insanın, müəyyən bir oynaqda kənardan rəqib, cihaz, ağırlaşdırma və ya öz bədənin digər hissələrinin hərəkəti ilə müdaxilə edən güc tətbiq etməklə (bu
oynağa qarşı), hərəkətləri icra etmək üçün istifadə etdiyi maksimal mümkün olan hərəkət
amplitudası nəzərdə tutulur. Məsələn, eyni ilə həmin hərəkət (arxası idman nərdivanına duraraq bir ayağı yuxarı qaldırmaq) əllərin köməyi ilə icra oluna bilər. Ayağını əllərinlə tutaraq
özünə tərəf çəkmək. Passiv elastiklik göstəriciləri müəyyən oynağın hərəkət amplitudasını
məhdudlaşdıran əzələ, bağ və vətərlərin dartınma qüvvəsini xarakterizə edir. Bəllidir ki, passiv hərəkətlərin amplitudası aktiv hərəkətlərin amplitudasından yüksəkdir. Passiv və aktiv
elastiklik arasındakı fərq elastiklik ehtiyatı adlandırılır. Ehtiyatın göstəricisi nə qədər yüksək
olarsa, aktiv elastiklik bir o qədər tez inkişaf edər.
Rasional təşkil edilmiş məşq nəticəsində elastiklik nisbətən asan və tez inkişaf edir. 3 –
4 aylıq gündəlik məşq nəticəsində oynaqlardakı anatomik elastikliyin 80 – 95% -nə nail olmaq olar (Сермеев, 1970 və s.). Eyni zamanda elastikliyi ən yüksək səviyyəyədək inkişaf etdirmək lazım deyil. Xüsusilə də, əzələ, bağ və vətərlərin oynaqlara qarşı mühüm müdafiəedici
funksiyasını nəzərə almaqla. Onların həddən artıq dartılması oynağların zədələnməsinə gətirə
bilər. Məhz buna görə də, elastiklik yalnız vacib olan hərəkətləri maneəsiz icra etmək səviyyəsinədək inkişaf etdirmək lazımdır. Elastikliyin inkişafı ilə bağlı bir sıra fikir və mülahizələr
irəli sürülmüşdür. Məsələn, L.P.Matveyevin elastikliyin inkişafı ilə bağlı fikri belədir:
“Elastikliyin inkişafı, əzələ gücünün inkişafı ilə sıx bağlıdır” (3, s.276).
Buradan belə bir fikir hasil olur ki, fiziki tərbiyənin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı icra
olunan hərəkətlər həm elastikliyin və həmdə digər fiziki keyfiyyələrin hormonik inkişafını
təmin edir.
Bu zaman elastiklik qiyməti hərəkətlərin icra olunmasının maksimal amplitudasından bir
neçə dəfə yüksək olmalıdır. Yəni, elastiklik müəyyən ehtiyatı olmalıdır ki, antaqonist - əzələlərin müqavimətini qırmaq üçün əlavə enerji sərf etmədən, hərəkətləri qənaətlə icra etməyə
imkan olsun. Hələ 1901-ci ildə İ. M. Seçenov qeyd etmişdir ki, müəyyən əzələlərin yığılmasının
effektiv gücü antoqonist - əzələlərin dartılmasının əks hərəkəti ilə azaldılır. Bu zaman yığılan
əzələlərin aktiv gücünün bir hissəsi antaqonist - əzələlərin dartılmasına yönəldilir. Təbii ki, bu
əzələlərin uzanması artdıqca, o da çoxalır. Beləliklə, antaqonist - əzələlər dartınmaya nə qədər
asanlıqla məruz qalsalar, onların müqavimətini qırmaq üçün bir o qədər az qüvvə sərf olunur və
güc, elastiklik və dözümlülük də bir o qədər effektli şəkildə özünü göstərir.
Yaxşı inkişaf etmiş elastiklik fiziki məşğələlərin rasional texnikasının effektli mənimsənilməsinə şərait yaradır. Elastiklik inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş məşğələlər oynaqların
möhkəmləndirilməsinə, əzələ, bağ və vətərlərin möhkəmliyinin və elastikliyinin artmasına,
sinir-əzələ aparatının işinin koordinasiyasının mükəmməlləşdirilməsinə imkan yaradırlar, bu
da müəyyən dərəcədə dayaq – hərəkət aparatın zədələnməsinin qarşısını alır.
Eyni zamanda, elastiklik lazımi səviyyədə inkişaf etdirilməməsi fiziki məşqlərin nəticələrinə mənfi təsir göstərir: Elastiklik fiziki tapşırıqların texniki mənimsəmə vaxtını uzadır; digər hərəkət keyfiyyətlərin inkişaf səviyyəsi məhdudlaşır, əzələ gərginliyi artır. Sonuncu isə
antaqonist - əzələlərin əlavə müqavimətini qırmaq üçün istifadə edilən gücün və cəldliyin
azalmasına və yorğunluğun yaranmasına gətirir. Fiziki məşğələlər zamanı dayaq – hərəkət
aparatın zədələnməsinin mühüm səbəblərindən biri də çevikliyin aşağı dərəcədə inkişaf etdirilməsidir.
Müxtəlif oynaqlardakı elastikliyin inkişafının səviyyəsi arasında asılılıq mövcud deyil.
Buna görə də dayaq – hərəkət aparatın optimal hərəkətliliyini inkişaf etdirmək üçün bütün
oynaqların elastiklik inkişaf etdirmək lazımdır.
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İnsanın normal həyat fəaliyyəti üçün onurğa sütununun, çiyin və çanaq – bud oynaqlarının lazımi hərəkətliliyinin olması vacibdir. Eyni zamanda, aktiv və passiv elastiklik arasında
düzmütənasiblik (asılılıq) yoxdur. Lakin, passiv elastiklik yüksək səviyyəsi aktiv elastiklik
keyfiyyətli inkişafına zəmin yaradır.
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О основе методики развития гибкости
Резюме
В статье расматриваются различные упражнения, выполняемые во время занятий спортом, а также в повседневной жизни, направленные на развитие необходимого качества гибкости. Также анализируются значимые научные мысли о пассивной и активной гибкости. Были
проанализированы научные источники по данной теме. Таким образом, в этой статье развитие
гибкости было исследовано на методической основе.
Y.B.Samadov, V.M.Valiyev
On the methodological foundations of the development of elasticity
Summary
The article talks about the various exercises performed during sports and in everyaday life
aimed at developing the necessary quality of elasticity.Significant scientific thoughts about passive
and active elasticity are also analyzed.Scientific sources on this topic have been investigated.Thus in
this article,the development of elasticity was investigated on a methodological basis.
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İdarəetmə mədəniyyətinin məcmusu metod və idarəetmə fəaliyyətinin məhsulu, təhsil
müəssisələrinin mədəniyyətini səciyyələndirən bir fenomen kimi başa düşülməsi S.Borner,
R.Veber, K.Evard, H.Gruter və R.Rütingerin əsərlərində öz əksini tapmışdır. Beləliklə, idarəetmə mədəniyyəti, davranış normalarını müəyyənləşdirən, bütün peşə kollektiv üçün ümumi
olan dəyərlər, görüşlər, münasibətlər məcmusu kimi təmsil oluna bilər. Kollektiv üzvlərinin
fəaliyyət və qarşılıqlı təsir metodlarını, işin gedişatını və təşkilat həyatının xarakterini təyin
edən birbaşa təlimatların mövcudluğu və ya olmamasından asılı olan ifadənin aydınlığı. İdarəetmə məqsədlərinə çatmaqda, təşkilatçılıq səmərəliliyini artırmaqda və yeniliyi idarə etməkdə
əsas komponentdir. İnkişaf etmiş idarəetmə mədəniyyəti, idarəetmə fəaliyyətini təkmilləşdirmək, müasir təhsil xidmətləri bazarında rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün mühit yaratmaqla
təhsil müəssisəsinin xarici uyğunlaşmasını və daxili inteqrasiyasını təmin edir. Təhsil sahəsində liderin idarəetmə mədəniyyəti idarəetmə biliyi, bacarıq və təcrübə, habelə liderlik və yaradıcılıq baxımından peşəkar əhəmiyyətli fərdi keyfiyyətlər kompleksidir. İdarəetmə bacarığı,
müəyyən bir an üçün zamana və şərtlərə ən təsirli olan idarəetmə fəaliyyət üsullarını seçmək
bacarığından ibarət olmaqla ideal menecer imicini formalaşdırır.
Ümumiyyətlə, mədəniyyət (lat. cultura- "becərmə", "təhsil") cəmiyyət və şəxsə məxsus
olan maddi və mənəvi dəyərlərin məcmusudur. Mədəniyyət insanların əldə etdikləri həyat
fəaliyyətlərini təşkil etdiyi ictimai mənşəli və nəsildən-nəslə ötürülən dəyərlərin, fikirlərin,
adət-ənənələrin, norma və qaydaların məcmusudur. "Mədəniyyət" termini hər hansı bir insan
üçün başa düşülən və sadədir. Ümumiyyətlə mədəniyyət haqqında deyil, idarəetmə mədəniyyəti haqqında danışarkən bu sahədə fərqli fikirlərin olduğu aşkar olunur. Beləliklə, bəzi müəlliflərin fikrincə (İ.Ansoff, T.Peters, R.Vaterman) idarəetmə mədəniyyəti məqsədlərə çatmaq
üçün bir vasitə kimi istifadə edilə bilən, xüsusən işçilərin davranışlarını tənzimləmək üçün istifadə edilə bilən bir növ təhsildir (3, s.94).
İdarəetmə mədəniyyəti - inteqrativ anlayış olub,müəssisələrdə inzibati və sosial-psixoloji funksiyaların müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün rəhbərin işgüzar, professional və
şəxsi keyfiyyətlərinin məcmusudur. Ancaq öz üzərində müntəzəm işləyən, yeni ideyalar verməyi bacaran, insanlara təsir etməyin yollarını axtaran rəhbər müəssisəni müvəffəqiyyətlə idarə edə bilər. (2, s.85)
Təhsil mədəniyyəti təhsil fəaliyyətinin baş verdiyi çərçivədir.Təhsil sisteminin bütün sahələrinin fəaliyyətini hərtərəfli həyata keçirən təhsil mədəniyyəti idarəetmədə tətbiq olunur.
Təhsil müəssisələrində mədəniyyətin formalaşması bir sıra dəyişikliklərə gətirib çıxarmışdır.
İstər orta təhsil müəssisələrində, istərsə də ali məktəblərdə müəyyən davranış qaydaları tətbiq
olunur.
Təhsili idarəetmə mədəniyyəti bu təhsil fəaliyyətinin qəbul edilmiş davranış standartlarının əsasını təşkil edir. Hər bir təhsil işçisi gündəlik davranışlarını tənzimləyən öz qaydalarını
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hazırlayır. Təhsili idarəetmə mədəniyyəti həm təşkilatın daxilində, həm də xarici mühitlə
əlaqələrinin möhkəm olmasına kömək edir.
Təhsili idarəetmə mədəniyyətini üçün aşağıdakı funksiyalar səciyyəvidir:
• Təhlükəsizlik funksiyası. Təhsil müəssisəsinin qəbul etdiyi dəyərlərin, normaların və
qaydaların müəyyən bir sistemi mənfi meyllərin ortaya çıxmasına və xarici mühitin dağıdıcı
təsirinə maneə rolunu oynayır.
• İnteqrasiya funksiyası. Vahid dəyər sistemi, təhsil müəssisəsinin hər bir üzvünə hiss
olunmasına və onların rol və məsuliyyətlərini müəyyən etməyə imkan verir. Cəmiyyət hissini
formalaşdırır və onların birləşməsinə kömək edir.
• Tənzimləmə funksiyası. İdarəetmə mədəniyyəti təşkilat üzvlərinin davranışlarını formalaşdırır və nəzarət edir. Normalar, standartlar, qaydalar (o cümlədən yazılmamışlar) köməyi ilə birgə fəaliyyət prosesində insanların davranışlarını tənzimləyir.
• Əvəzedici funksiyası. Güclü bir təşkilatçılıq rəsmi mexanizmləri və əlaqələri qeyri-rəsmi olanlarla əvəz etməyə imkan verir və bununla da idarəetmə xərclərini azaldır.
• Uyğunlaşdırıcı funksiya. İdarəetmə mədəniyyəti yeni işçilərə təşkilatın sosial istehsal
sistemlərinə və mövcud münasibətlər sisteminə aramsız uyğunlaşmağa imkan verir.
• Təhsil və inkişaf funksiyaları. Yüksək idarəetmə mədəniyyəti təhsildə müsbət təsir
göstərir, təşkilatdakı ümumi təhsil səviyyəsini yüksəldir və bununla da insan kapitalı və sosial
sabitlik sistemi yaxşılaşır.
• Korporativ dəyərlər və ekoloji dəyərlər arasında tarazlığa nail olmaq funksiyası. Hər
bir işçi yalnız təşkilatın üzvü deyil, müəyyən bir cəmiyyətin nümayəndəsidir, ictimai maraqların daşıyıcısıdır. Bu komponentlər arasındakı uyğunsuzluq nə qədər çox olarsa, işçinin
daxili qarşıdurması ehtimalı o qədər yüksək olar.
• Münasibətlərin tənzimlənməsi funksiyası. Xarici mühit, idarəetmə mədəniyyətinə uyğun olmayan normalar və dəyərlərdən istifadə etməklə təşkilat üçün əlverişsiz ola bilər. İdarəetmə mədəniyyəti tərəfdaşlarla münasibətlər qaydalarını hazırlayır, etik, əxlaqi normaları və
mənəvi məsuliyyəti nəzərdə tutur.
Menecer üçün idarəetmə mədəniyyətinin az dinamik olduğunu başa düşmək çox vacibdir, dəyişmək isə çətindir. Sifarişlə dəyişdirilə və ya bir gündə yarana bilməz. İdarəetmə mədəniyyətini kəskin şəkildə dəyişdirmək cəhdi təhsil işçiləri tərəfindən sabitlik hissinin itirilməsinə və müqavimətə səbəb olar. İdarəetmə mədəniyyəti hər hansı bir müəssisənin, o cümlədən təhsili idarə olunması idarə olunan obyektin ilkin vəziyyətinin təhlilini əhatə edir. İdarəetmə mədəniyyətini dəyişdirmək qərar verməzdən əvvəl, hazırda nə olduğunu (həqiqi vəziyyət)
və bunun müasir təhsilin hədəflərinə və dəyərlərinə, təhsil təşkilatının məqsəd və vəzifələrinə
nə dərəcədə uyğun olduğu başa düşülməlidir. Bu uyğunluq idarəetmə mədəniyyətinə istinad
(ideal, arzuolunan) modeli əsasında müəyyən edilir. Yalnız belə bir müqayisəli təhlil əsasında
ilkin vəziyyətdən istədiyimizə keçməyə imkan verən hərəkətlər barədə qərar verə bilərik.
İdarəetmədən hansı nəticələrin gözlənildiyini müəyyənləşdirmək üçün təhsilin strateji
sahə olduğunu bilmək vacibdir. Dövlətin inkişafını təhsilsiz təsəvvür etmək mümkün deyil.
Deməli təhsilin idarə olunmasında birinci növbədə dövlətçiliyin dövlətin inkişafı əsas götürülməlidir.Təhsil elə idarə olunmalıdır ki bu sistemdən keçən hər bir adam fəaliyyət göstərdiyi
bütün sahələrdə dövlətin dövlətçiliyin mənafeyini qorumağı onu daha da möhkəmləndirməyi
bacarsın (1, s.36). İdarəetmə mədəniyyəti ümumi mədəniyyətin ayrılmaz bir dinamik sistem
hesab edərək onu şəxsiyyətin ünsiyyət və peşə fəaliyyətini xarakterizə edən komponentlər
şəklində təqdim etmək olar.
İdarəetmə mədəniyyətinin əsas komponentləri aşağıdakılardır:
1. Dünyagörüşü komponenti: liderin inancları, maraqları, üstünlükləri, istiqamətləri.
2. Aksioloji komponent başın idarəetmə işinin dəyərləridir.
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3. İdarəetmə mədəniyyətinin praktik komponenti, tabeçiliyində olanlar ilə qarşılıqlı əlaqənin xüsusiyyətlərini, metodları, planlaşdırma formaları, idarəetmə texnikası və texnologiyaları, informasiya texnologiyalarına, sənədlərə sahiblik səviyyəsini ortaya qoyur.
4. Yaradıcı komponent praktika ilə sıx bağlı olub liderin planlaşdırma, təşkil və nəzarət
məsələlərinə qeyri-standart bir şəkildə yanaşma qabiliyyətində ifadə olunur.
5. Refleksiv dizayn edən komponent liderin əksedici-zehni mədəniyyətində, əsas qüvvələrinin özünü dərk etməsində özünü büruzə verir.
E.L.Kumundjieva tərəfindən aparılan araşdırmada, idarəetmə mədəniyyəti, ictimai bir
fenomen, ümumi bir mədəniyyətin özünəməxsus təzahürü olmaqla eyni vaxtda fəaliyyət
göstərir: müəyyən bir fəaliyyət rejimi, peşə fenomeni, lider şəxsiyyətinin inteqrativ dinamik
mülkiyyəti, müxtəlif idarəetmə fəaliyyətində bir insanın yaradıcı özünü dərk etməsi ölçüsü və
yoludut (4, s.33).
Beləliklə, idarəetmə mədəniyyəti rəhbərlik və tabeçiliyin xüsusi iyerarxiyası ilə müəyyən olunan münasibətlər sistemində insan fəaliyyətinin keyfiyyət göstəricisidir. Peşəkarlığın
göstəricisi olan yüksək idarəetmə mədəniyyəti, idarəetmə fəaliyyətinin tarixi və sosial-mədəni
inkişafı prosesində formalaşan heterogen keyfiyyətlər və xüsusiyyətlər məcmusuna çevrilir.
İdarəetmə mədəniyyətini mənimsəmək yalnız ciddi səylər tələb etmir, həm də insanda müəyyən meyllər tələb edən mürəkkəb prosesdir (5, s.92).
İdarəetmə mədəniyyəti müəyyən bir quruluşa malikdir və iki səviyyədə təmsil oluna
bilər: "ümumi və funksional ". Ümumi quruluşda zehni və sosial-mədəni komponentlər, o
cümlədən idarəetmə biliyi, idarəetmə təfəkkürü və etik standartlar, həmçinin sosial komponentlər var - bunlara sosial əlaqələr və struktur bölmələri arasındakı münasibətlər, işçilərarası
münasibətlər, idarəetmə fəaliyyətinin üslubları və rabitə sistemi aiddir. Funksional quruluşa
təşkilatın bütün işçilərinin rəsmiləşdirilmiş normaları və dəyərləri, rəhbərin dəyərləri və görüşləri, təşkilatın qeyri-rəsmi dəyərləri, iyerarxik və status vəzifələri daxildir, sahibləri idarəetmə qərarı vermək hüququ olanlar arasında, təşkilatda qəbul edilmiş mükafat və cəza sisteminə daxildir (6, s.101).
İdarəetmə mədəniyyətini başa düşmək üçün aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmalıdır.
Birincisi, mədəniyyət insanların fəaliyyətinin nəticəsi olaraq, düşüncə və davranışın
müəyyən nümunələri olan şəxsləri və qurumları müəyyən edən, öyrənmə, uyğunlaşma və “sosial düşüncə”nın həcmi və quruluşunu yeniləmək imkanlarını təmin edən cəmiyyətin əsaslı və
aktiv genefondudur". Beləliklə, mədəniyyət onu yaradan çox nəsillərin təcrübəsini qoruyub
saxlayır.
İkincisi, mədəniyyət əldə edilmiş və ya yeni inkişaf etmiş mədəniyyət nümunələrini
özündə cəmləşdirən insanların fəaliyyətində özünü göstərir. Buna görə idarəetmə fəaliyyətini
mədəniyyət ənənələrinin müəyyən birləşmənin funksiyası hesab etmək olar. Üstəlik idarəetmə
mədəniyyətinin formaları və dəyərləri təşkilatda formalaşır.
Üçüncüsü, mədəniyyətin inkişafı təbii seçmə prinsipinə, cəmiyyətin həyat məqsədlərini ən yaxşı şəkildə təmin edən mədəni ənənələrə, görüşlərə, dəyərlərə görə baş verir.
Bu baxımdan idarəetmə mədəniyyəti ya insanın xaricində, həm fərdi, həm də peşəkar
mədəniyyətin bir hissəsi olmaqla və ya ictimai təşkilat olaraq iş kollektivindən kənarda mövcud deyildir. Bu, birgə fəaliyyət prosesindəki qarşılıqlı əlaqələrin törəməsidir, eyni zamanda
onlara təsir göstərir və özünü dəyişdirir. Rəhbərin öz qabiliyyətlərini idarəetmə mədəniyyətinin dəyərlərini dərk edərək, dünyagörüşünü, sosial hadisələri, peşə bacarıqlarını mədəniyyət
vasitəsilə dərk edər və peşə mədəniyyətini dəyişdirə bilər.
Beləliklə, göstərilən problemlərin müvəffəqiyyətlə həlli üçün müasir şəraitiə uyğunlaşdırılmış təhsil sahəsində menecment mütəxəssislərinin formalaşdırılması üçün texnologiyaların inkişafı məqsədi ilə idarəetmə mədəniyyətinin bütün aspektlərini öyrənmək məqsədyönlü
və sistematik fəaliyyət tələb olunur.
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Интеграционные подходы в лингвистике и методике нашли отражение в работах
многих лингвистов: «лексикализация грамматики» Ю.Н. Караулова, «сближение семантики и прагматики» Т.В. Булыгиной, А.Д. Шмелева и Е.В. Падучевой, единство когнитивной и коммуникативной функций в описании языковых единиц Е.С. Кубряковой,
антропологическая лингвистика Г.И Богина и Ю.Н. Караулова, системно-функциональный подход к описанию и преподаванию русского языка Г.А. Золотовой и И.Б. Игнатовой, «синтетическая методика» Янь Хунбо и др.
Среди лингвистов до сих пор нет единого мнения о содержании самого термина
«предложение». Как отмечает в своей работе В.А. Звегинцев «Если Джон Рис в своей
книге «Что такое предложение?», вышедшей вторым изданием в 1933 году, привел сто
тридцать девять определений предложения, то к настоящему времени легко можно
было бы удвоить, если не утроить, количество таких определений» (3, с. 156).
По мнению Н.Ю. Шведовой, простое предложение - это такая единица коммуникации, которая образована по специально предназначенной для этого структурной
схеме, обладает грамматическим значением предикативности и своей собственной
семантической структурой, обнаруживает их в системе формальных изменений и имеет
коммуникативную задачу, выражающуюся интонацией и порядком слов.
В «Русской грамматике» 1980-го года выделяются три синтаксические единицы:
словосочетание, простое предложение и сложное предложение. «Центральной грамматической единицей синтаксиса является простое предложение. Это определяется тем,
что простое предложение представляет собой элементарную, предназначенную для передачи относительно законченной информации единицу, обладающую такими языковыми свойствами, которые делают возможным отнесение сообщаемого в тот или иной
временной план» (4, с. 7). Из простых предложений формируются сложные, далее –
развернутый текст, в простых предложениях находят свое конструктивное применение
словосочетание и форма слова. Зафиксированы следующие признаки простого предложения: 1) организация формами слов, грамматически связанными между собою;
2) функция сообщения; 3) интонация сообщения; 4) способность соединиться с другими предложениями в составе текста; 5) наличие в грамматической основе предложения
некоего отвлеченного образца (структурной схемы предложения), по которому может
быть построено неограниченное количество конкретных предложений одинаковой формальной структуры; б) свои правила распространения.
Предложение - это сложная лингвистическая единица, имеющая грамматический,
логико-семантический и коммуникативный аспекты. Каждое конкретное предложение
является речевой реализацией имеющейся в языке модели предложения, которую можно наполнить разным лексическим содержанием в пределах определенной семантики.
По мнению В.В. Виноградова, «построение предложения - один из самых важных,
самых существенных элементов грамматического строя языка. Грамматические формы
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предложения и его членов специфичны для отдельного языка или группы родственных
языков... При устойчивости грамматического строя любого языка предложение, способы его построения и его господствующие формы являются наиболее устойчивыми
элементами структуры языка» (2, с. 3) .
Методисты отмечают существующую диспропорцию между лингвистическими
знаниями студентов и уровнем их владения русской речью. Методы и приемы обучения, используемые преподавателями русского языка на национальном отделении
достаточно эффективны при изучении системы языка, но не дают должных результатов
практического владения языком как средством коммуникации.
Надо научиться естественно и не задумываясь выбирать ту форму высказывания,
которая наилучшим образом отвечает содержанию сообщения. Студенты должны сочетать теоретические знания видов синтаксической связи слов в словосочетании и предложении с практическими умениями построения различных синтаксических конструкций для правильного оформления мыслей в устной и письменной речи.
Предложение - многоаспектная единица синтаксиса. В.В. Бабайцева отмечает, что
«наиболее важен в настоящее время вопрос о количестве и характере аспектов при многоаспектном изучении и описании предложения в учебных целях...», «что необходимо
определить основные, ведущие аспекты…», поскольку «какой-либо один аспект не
может дать цельной картины предложения...» (1, с. 80-81) .
«Структура и семантика взаимосвязаны и взаимообусловлены как форма и содержание, образующие диалектическое единство. Семантика обусловливает все свойства предложения, но... исходным является структурный аспект, так как структурные показатели
делают явными, доступными для наблюдений и описаний семантические особенности.
Анализ содержания должен осуществляться с опорой на средства выражения» (1, с. 82).
Изучение структуры предложения предполагает усвоение синтаксической связи
слов, словопорядка и интонации. Причем усвоение синтаксической связи слов, словопорядка необходимо для овладения структурой предложения в устной и письменной речи, а интонация для употребления предложения как коммуникативной единицы в речи.
Структура синтаксических единиц, формы синтаксической связи и порядок слов в
предложении имеют свои специфические особенности в каждом конкретном языке.
Изучение данных аспектов составляет основу работы над предложением при обучении
русскому языку, так как позволяет выявить наиболее существенные признаки и
свойства русского предложения.
Количество предложений, имеющихся в русском языке, определить невозможно.
Такая продуктивность языка - результат того, что наша строится по определенным
правилам грамматики. В каждом конкретном предложении прежде всего выделяют две
стороны: содержание и грамматическую форму. Усвоение грамматической формы,
строя предложения - это основа изучения языка.
«Если студент овладеет строем, то в дальнейшем пойдет заучивание слов, а заполнить эту схему предложений словами он всегда сумеет», - считает Г.Г. Городилова
(5, с. 271).
Грамматическая форма является общей для множества предложений, а содержание
индивидуально для каждого предложения. Значит, одна и та же синтаксическая схема
предложения может использоваться для выражения разного содержания и, наоборот,
одно и то же содержание может быть выражено предложениями с разной структурой.
В 60-70-е годы XX века все внимание лингвистов было направлено на представление предложения в виде схемы, модели, отвлеченной от конкретного лексического наполнения. Наибольшее распространение получил термин «структурная схема». В настоящее время в работах по синтаксису «структурная схема» рассматривается
как один из главных признаков предложения. Наличие в предложении «модели»,
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«конструкции», «схемы», по которому можно строить конкретные предложения, делает
предложение языковой единицей. Предложение как единица языка постоянно воспроизводится, повторяется в речи, заполняясь разными словами.
Идея формальной организации предложения получила широкое распространение
в лингвистике. Со временем определилась конечная цель исследования - составить
закрытый список отвлеченных образцов для построения конкретных предложений, но
не как механический набор структурных схем предложения, а представить синтаксический уровень языка как систему, выявив соотношения между внутренним строением
предложения и типами простого предложения.
Перед методистами, занимающимися проблемами преподавания русского языка,
встает вопрос, что принимать за минимальную модель простого предложения с точки
зрения «педагогической» грамматики. На наш взгляд, в целях более эффективного обучения русскому языку за минимальную модель простого предложения можно принять
конструкцию, равную его структурной схеме, которая понимается не только как формальный грамматический предикативный центр, равный простому нераспространённому предложению, но и как коммуникативно и информативно достаточный грамматический минимум. Такое понимание структурной схемы предложения наиболее близко к
языковому употреблению, к речевой практике.
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H.A.Əliyeva
Ali məktəblərdə sadə cümlənin öyrənilməsinə dair
Xülasə
Məqalədə cümlənin öyrənilməsinin aspektləri barэdə alimlərin fikirləri nəzərdən keçirilir. Tələbələrin linqvistik bilikləri və rus dilini bilmə səviyyəsi arasında olan uyğunsuzluqlar daima metodistlər
tərəfindən qeyd olunur. Qeyd olunur ki, rus dilinin daha effektiv şəkildə oyrənilməsi məqsədilə cümlənin struktur sxeminə bərabər tutulan minimal konstruktiv modelini sadə cümlə kimi qəbul etmək olar.
Struktur sxem dedikdə, sadə genişlənməmiş cümlələrə bərabər tutulan yalnız formal qramatik predikativ mərkəz deyil, həm də kommunikativ və informativ qramatik minimum nəzərdə tutulur. Cümlənin
formal təşkili ideyası dilçilikdə geniş yayılmışdır.
H.A.Aliyeva
On the study of simple sentences in high school
Summary
The article examines the views of scholars on aspects of sentence study. The linguistic
knowledge of students and the inconsistencies in Russian speech practice have always been noted by
Methodists. The structural scheme states that not only is it an abridged sentence equal to its formal
grammatical center, but also a communicative and informative grammatical minimum. This view of
the structural scheme of sentences is closest to language use and to speech practice.
Рецензент: к.ф.н., доц. Ф.С.Бахшиева
Redaksiyaya daxil olub: 18.11.2019
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ключевые слова: образование, учащиеся, использование, обучение, текст.
Açar sözlər: təhsil, şagirdlər, istifadə, tədris, mətn.
Key words: education, pupils, using, studying, text.

Информационно-коммуникативные технологии приобретают в последнее время
огромное значение в образовательной системе. В этой системе используется сеть
Интернет, о которой мы все знаем и пользуемся в процессе образования и обучения.
В системе образования, чаще используется термин «новые информационно-коммуникативные технологии» (ИКТ). При использовании этих технологий производится
передача, прием, обработка и хранение информации этими средствами (с помощью модема). Такая связь называется компьютерной телекоммуникацией (КТК).
Применение компьютерных телекоммуникаций открывают новые, широкие возможности в образовании, где при использовании имеют свои особенности и перспективы.
При упоминании о новых информационно-коммуникативных технологиях, в первую очередь представляется компьютер с его многогранными возможностями. Эти возможности представляются компьютерными телекоммуникациями. Телекоммуникации
имеют огромное образовательное значение. Обращение к текстам, представленным по
сети Интернет, создает условия для самостоятельной работы учащихся. Текст, являясь
автономным объектом, может подвергаться изменениям со стороны школьников. Таким образом, ученик может работать с таким текстом, заменяя им рабочую тетрадь.
Необходимо, чтобы ученик овладел навыками использования компьютерной телекоммуникацией (КТК) уже в начальных классах, а не в старших как это делалось раньше. На современном этапе учащиеся могут на свое усмотрение сопровождать изучаемый текст картинками. Это тот материал, который принадлежит только ему. Он может изменить любой текст, опираясь на свою точку зрения.
Мулътимедийность помогает воспринять и запомнить новый материал. При этом
создаются психологические моменты, при которых подключаются подсознательные
реакции обучающихся.
Все знают, что Интернет представляет довольно огромный потенциал в сфере образования. Для того, чтобы проанализировать их, сначала выясним, что понимается при
упоминании термина «образовательные услуги». Образование — это получение знаний
по определенной системе методов, форм и средств обучения. При этом необходима помощь и участие учителя. Образовательные услуги через Интернет удобны тем, что они
информируют не только учащихся, но и учителей. Они получают информацию о новых
печатных изданий по теме их педагогической деятельности. Это тоже относится к
образовательным услугам. Услуги Интернет могут управлять не только учебно-воспитательным процессом, но и системой образования. При этом рекламируются и рассылаются инструктивные и методические материалы.
Комплекс средств, которые обслуживают абонента сети Интернет называется услугой. Помимо прочих услуг сети имеют в своей базе еще и образовательные услуги.
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Эти услуги представляют пользователю различные информации по аспектам образования и образовательной деятельности.
Одним из основных технических особенностей средств Интернета является то, что
в этой системе существует электронная почта, что важно в образовательном процессе.
Учителя могут управлять интерактивной доской, чтобы преподнести изучаемый
материал более интересным и динамическими способами. Это способствует:
а) повышению активности учащихся во время урока. Учителя, работающие в
средней школе подчеркивают активность и заинтересованность учащихся при использовании интерактивной доски. Они легко усваивают и понимают преподнесенный материал, более заинтересованно относятся к уроку.
б) увеличению ритму урока. В классе, где имеется интерактивная доска, время не
теряется – учитель не ждет когда на доске напишут задание. Он заранее готовит наглядность и воспроизводит это на экран.
Для того, чтобы улучшить преподавание новой темы и сделать усвоение новой темы учащимися доступным, легким интерактивную доску рекомендуется использовать
комплексно. В таких случаях у младших школьников значительно возрастает интерес к
уроку, память, внимание.
Навыки правильного употребления слов в различных грамматических формах
приобретаются учащимися путем осознания значения слова в составе предложения и
многократных упражнений в конструировании таких упражнений.
Эти упражнения должны быть составлены так, чтобы учащиеся наблюдали за
изучаемой формой, запоминали образцы предложений, учились заменять вопросительное слово нужным словом в данной грамматической форме.
В процессе применения интерактивной доски у школьников появляется интерес к
уроку. Они с удовольствием принимают участие в дискуссии на этом этапе урока. При
использовании интерактивной доски, появляется возможность сочетания проверенных
методов и приемов с традиционной работой (обычная доска). При этом используется
набор интерактивных и мультимедийных материалов. Интерактивной доской можно
пользоваться и при изучении других школьных предметов.
Работая в такой среде, учитель может выбрать на свое усмотрение средства и
методы обучения.
Как все новое интерактивная доска тоже интересна учащимся. Они с увлеченностью включаются в учебный процесс, на уроках не отвлекаются, усваивают учебный
материал и запоминают его.
Таким образом, мы приходим к выводу, что применяя интерактивную доску в
учебных целях, можно научить школьников чтению, письму, составлению связных
текстов и т.д.
В процессе преподавания в начальной школе имени существительного учитель
должен планировать свою работу таким образом, чтобы учащиеся поняли значение
имен существительных, их изменение (склонение) и способы их образования (т.е.
имели представление о суффиксах, приставках).
При изучении имени существительного учащихся вначале знакомят с теоретическими закономерностями – правильное написание окончаний падежей (-е и -и, -ом и ем после шипящих и т.д.). Для максимального формирования и закрепления орфографии и речевых навыков целесообразно организовать на должном уровне.
При изложении грамматического материала нужно учитывать, что учащиеся усваивают не только грамматическое значение слова, но и средства его выражения.
Так, падежи в русском языке выражают много значений, один и тот же падеж
имеет разные окончания. Поэтому с разными значениями падежей, с разными их окончаниями учащихся нужно знакомить раздельно.
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Например:
Вижу (люблю) кого? – Папу, маму, бабушку, дедушку, сестру, тетю, дядю, и т.д.
Вижу (люблю) кого? - Брата, отцы, друга, учителя, Камрана.
Вижу (люблю) кого? – Лошадь.
Вижу что? – Ель, дуб, клен, дождь.

Полезны также элементарные теоретические разъяснения. Например:
«Если существительные мужского рода, имеющие на конце согласный,
обозначают неодушевленный предмет, то, отвечая на вопрос вижу что?, они имеют
нулевое окончание: На столе хлеб, нож, стакан, чай, кисель.
Если существительные мужского рода с теми же окончаниями обозначают
одушевленный предмет, то они, отвечая на вопрос вижу кого?, имеют окончания -а, -я:
Тут брат, учитель. Я люблю брата, учителя.
Существительные женского и мужского рода, оканчивающиеся на -а, -я, и отвечающие на вопрос вижу кого? что?, имеют окончания -у, -ю (маму, куклу, дядю, Петю)».
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До тех пор, пока учащиеся не поймут закономерностей, которые обусловливают
употребление разных окончаний у существительных, отвечающих на один и тот же вопрос, они будут допускать ошибки. Например, по аналогии с образцом читаю рассказ они
могут сказать «читаю сказка» и наоборот: по образцу читаю сказку – «читаю рассказу».
На всех этапах обучения необходимо не только организовать систематическое
повторение ранее усвоенного, но и учитывать принцип опережающего обучения: учитель знакомит школьников с материалом, который будет изучаться позднее, но если его
не объяснить на данном этапе, учащиеся будут допускать ошибки. Например, согласно
программе, в I и II классах изучаются слова, отвечающие на вопросы где? в чем?, в
которых употребляется окончание -е (в книге, в журнале, в столе). По аналогии с этими
словами ученики пишут «в тетраде». Если, разъясняя правописание слов типа книга,
журнал, стол в предложном падеже, учитель объяснит, что слово тетрадь в этом падеже имеет в конце -и (тетрадь – о тетради), тем самым он предупредит ошибку.
Грамматические упражнения целесообразно строить на связных текстах. С этой
целью в тексте для чтения нужно выделять словосочетания, которые учащиеся должны
употреблять в грамматическом упражнении. В задании ученик отсылается к этому
тексту.
Хорошо продуманные упражнения по грамматике после прочитанного и отработанного по содержанию текста полезны не только для закрепления навыка употребления той
или иной грамматической формы, но и для лучшего усвоения содержания текста.
При объяснении грамматического материала необходимо прибегать к таблицам и
схемам и наглядно показывать особенности русского языка.
Для качественного преподавания и усвоения учащимися пройденной темы рекомендуется эффективная система нижеперечисленных упражнений по русскому языку
для начальных классов. Эти упражнения будут полезны не только для учителей русского языка в начальной школе, но и для студентов педагогических факультетов вузов.
Упражнение 1. Ответьте на вопросы одним существительным.
1.Время, когда занятия в школе прекращаются?
2.Орудие труда, при помощи которого сено убирают вручную?
3.Механизм, показывающий время?
4.Механизм, взвешивающий товары?
5.Время, равное дню и ночи?
6.Инструмент, при помощи которого режут бумагу?
Слова для справок: косы, часы, каникулы, весы, ножницы, сутки.
Упражнение 2. Вместо точек вставьте нужные по смыслу существительные.
1…. идут в школу. … выбежал к матери. (ребенок – дети).
2.Осенью … желтеют и падают на землю. … картона были склеены. (листы –
листья).
3…. встретили мать. Днем и ночью стоят на границе отважные … Родины. (сыны
– сыновья).
4…. перевозят людей и грузы. … привезло фрукты и овощи для жителей
Нефтяных Камней. (судно – суда).
5.На столе лежат … . Нас очаровали … радуги. (цветы – цветы).
Упражнение 3. Образуйте родительный падеж единственного числа по образцам.
Угол – угла; лоб, шов, рот, сон, орёл, узел, ветер, ковёр, вымысел, лёд.
Боец – бойца; отец, образец, столбец, резец.
Угол – угля; пень, день, камень, ремень.
Упражнение 4. Спишите текст и поставьте слово корова в нужном падеже.
1.У нас есть хорошая (кто?) 2. У (кого?) есть телёнок? 3. Мы даём корм (кому?)
4. Мара гонит (кого?) в стадо. 5. Мы ухаживаем (за кем?). 6. Я вчера читал рассказ (о ком?).
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Упражнение 5. Прочтите и спишите текст. Допишите окончание существительного письмо. Укажите с какими глаголами связано это существительное. Поставьте
вопрос.
Когда я пришёл, на столе лежало письм… . Я очень обрадовался письм… . Из
письм… я узнал, что родители здоровы. Я дал сестре прочитать письм… . В письм…
говорилось о том, что брат приехал из Москвы. Я был очень доволен письм… .
Упражнение 6. Составьте предложения с несклоняемыми существительными:
Тбилиси, дело, метро, такси, пальто. Употребите их в разных падежах.
Упражнение 7. Просклоняйте существительное путь.
Упражнение 8. Определите падежи. Напишите в тетради.
 Бурый

медведь – большой и сильный.
Не каждому охотнику довелось
повстречать (кого?) … . Близко
подходить (к кому?) к… опасно. Я
видел (кого?) … в московском
зоопарке. В лесу можно наблюдать
(кем?) за … только издали. Лесник
рассказал нам много интересного
(о ком?) … .

Таким образом, сознательное и прочное овладение навыками устной и письменной речи зависит от того, насколько хорошо учащиеся поймут закономерности русского языка.
Литература
1. Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы). Москва, Академия, 2010.
2. Бабаев И.А., Алхасов Я.К., Джалалова И.С.Национальный куррикулум по русскому
языку для школ с русским языком обучения (I-IV классы). Баку, 2007.
3. Захарова Н.И. Внедрение информационных технологий в учебный процесс. – Журнал
«Начальная школа» №1, 2008.
4. Кажигалиева Г.А., Васенкова М.В. О принципах и методах технологии интерактивного
обучения русскому языку в средней школе// Педагогика, 2005, №2.
5. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М. Издательский центр "Академия", 2004.
6. Стадник М.В. Использование медиауроков для развития мышления младших школьников. Библиотека сообщества учителей начальных классов. Образовательный портал «Сеть творческих учителей», 2006.
7. http://www.allbest.ru
D.B.Cavadova
İbtidai siniflərdə rus dili dərslərində informativ-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə
Xülasə
Təqdim olunmuş məqalə rus dilli orta ümumtəhsil məktəblərində rus dilinin tədrisinin aktual
problemlərindən birinə: ibtidai siniflərdə rus dili dərslərində müasir texnologiyalardan istifadə etməklə
ismin öyrənilməsinə (ismin halları) həsr olunub. Yazılan iş nəzəri və praktiki hissələrdən ibarətdir.
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Məqalədə müəllif müasir texnologiyalar, bu texnologiyaların ibtidai siniflərdə ismin (hallarının)
öyrənilməsində istifadəsi haqqında məlumat verir, nümunələr sadalayır və bu nümunələr əsasında çalışmalar göstərir. Məqalədə müasir texnologiyalardan istifadə etməklə nümunə kimi təqdim olunan çalışmalar şagirdlərin rus dilini keyfiyyətli öyrənmələrinə yardımçı ola bilər.
D.B.Javadova
Using of information and communication learning technologies
in Russian lessons in elementary grades
Summary
The presented article is devoted to one of the actual problems of teaching the Russian language
in secondary schools with the Russian language of education: studying of nouns using modern
technologies in the lessons of the Russian language in elementary grades (case).
The written work consists of theoretical and practical parts. In the work, the author gives a
concept about modern technologies, about the use of these technologies in the study of nouns (case) in
elementary grades: enumerates samples and gives examples for these samples. The work gives
examples of exercises that will help students learn Russian language effectively on the basis of the
proposed material using modern technologies.
Rəyçi: dos. M.V.Hüseynova
Redaksiyaya daxil olub: 16.11.2019
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Азербайджанский университет языков
(г. Баку, ул. Р.Бехбудова, 60)

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ
Ключевые слова: основы орфографии, методика правописания, грамматическая теория, упражнения
Açar sözlər: orfoqrafiyanın əsasları, yazı qaydaları metodikası, qrammatika nəzəriyyəsi, təlimlər
Key words: bases of orthography, methodology of spelling, grammatical theory, exercises

На основы русской орфографии существовали разные точки зрения. Одни ученые
считали, что методика правописания строится на грамматических основаниях, на сознательности обучения письму; другие, что при усвоении правописания, правила не имеют
значения.
По мнению Буслаева, «правописание должно обратиться в привычку, ученик
должен дойти до того, чтобы и бессознательно, не думая, писал правильно» (5, с.16).
К.Д.Ушинский возражал Буслаеву и его последователям, утверждавшим, что на
первом этапе обучения письму можно обходиться без грамматики, он писал: «Для
грамотности мало того, чтобы человек знал грамматические правила (а их множество);
но необходимо, чтобы он привык мгновенно выполнять их. Привычки же, в особенности такие мелочные и сложные, приобретаются глубоко только в самой ранней молодости. Вот почему семилетнее дитя, перенесенное заграницу, выучивается бойко говорить на иностранном языке в какие-нибудь пять-шесть месяцев, тогда как взрослому не
усвоить себе этого языка в той же степени и в пять-шесть лет» (16, с. 234).
По мнению Д.И. Тихомирова, нужно уделять большое значение грамматической
теории, упражнения должны быть различными, основываться и на слухе, и на зрении, и
на смысле речи, нельзя говорить о какой-либо одной, универсальной форме упражнения.
Д.И.Тихомиров говорит о необходимости исходить в выборе упражнений из характера орфограмм. Он считает, что форма для орфографических упражнений, определяется сущностью того случая, над которым должен упражняться ученик (15, с.177178).
А.М.Пешковский как и К.Д.Ушинский утверждает, что в основе формирования навыка лежит сознательное применение правил. Он конкретизирует грамматическую теорию орфографии, разработанную К.Д.Ушинским, раскрывает в чем именно заключается
положительная роль грамматики орфографии, какие взаимоотношения между ними.
А.М.Пешковский не отвергал ни сознательного списывания, ни предупредительных диктантов, ни других видов упражнений, считая при этом, что ни один из них не
должен быть универсальным.
А.В.Текучев в своей книге «Основы методики орфографии в условиях местного
диалекта» даёт богатый материал, а также научно обоснованную систему орфографических упражнений.
Н.С.Рождественский в своей работе «Свойства русского правописания как основа
методики его преподавания» акцентирует внимание учащихся на лингвистическую
природу русского правописания.
В основу современной методики обучения орфографии положены правила правописания. Чтобы понять и усвоить правила, необходимо выделить орфограмму, уметь её
определить. Этим обусловливается введение в практику термина «орфограмма».
Нахождение орфограмм в тексте требует орфографической зоркости учащихся.
Это способствует усвоению учащимися орфографического правила и сознательному
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применению этого правила в письменной речи. Неумение же «видеть орфограммы значительно снижает роль правил в процессе письма» (13).
Различные аспекты изучения русской орфографии встречаются в работах Булохова В.Я.(4), Голева Н.Д.(6), Киселёвой О.А.(9), Граника Г.Г.(7), Бондаренко С.М., Концевой А.А., Григорьевой Т.М., Живикиной Л.Н.(8), Кузнецовой О.Г.(11) и других.
В "Экспрессивной орфографии" Булохова В.Я. проводится мысль о том, что
школьники имеют такое же право как писатели, поэты и журналисты, намеренно совершать, иногда, в собственной речи ошибки в экспрессивных целях. В книге приводится
масса интересных примеров экспрессивного использования орфографии, предлагается
система заданий для учеников, связанных с "узнаванием" такого использования и его
интерпретацией (4).
В статье Н. Д. Голева «Проблемы эстетизации русской орфографии» обсуждаются
проблемы, которые непосредственно связаны с речевым функционированием русской
орфографии, в частности, проблемы, определяемые оппозициями в орфографической
сфере типа: "правильное или неправильное написание", "омофонические написания",
"семантико-дифференцирующие написания" - то есть того, что составляет орфографическую парадигматику и орфографические значимости (6).
Киселёва О.А. (9),Татаринцева Е.Н.(14), Бреусова Е.И.(3) и другие начали разработку некоторых вопросов орфографической теории в коммуникативно-прагматическом и деятельностном аспектах.
В диссертационной работе Киселевой О.А. были определены некоторые направления изучения русской орфографии в коммуникативном аспекте; осуществлен обзор
литературы, посвященной теоретическим вопросам русской орфографии; проведен ряд
экспериментальных исследований. В результате чего были выявлены общие тенденции
развития русской орфографии в ее теоретической и дидактической составляющей.
Диссертационная работа Татаринцевой О.А. «Лингвоперсонологическое функционирование принципов русской орфографии» посвящена изучению принципов русской
орфографии в лингвоперсонологическом аспекте. Бреусова Е.И. впервые дает комплексный анализ проектов по усовершенствованию орфографии 1930, 1964 и 1973 гг.,
что в определенной степени позволило сделать их переоценку. Сделана также попытка
осмысления общего подхода к теории орфографических реформ.
Особенно следует выделить работы Азизова Р.И. «Современные методы работы
над усвоением орфографических правил» (2), методические разработки «Трудные случаи русской орфографии» (Баку, 1996), Алиева П. «Из опыта проведения работы над
ошибками» и другие.
В работах М. Кадеевой (10), В.Полякова (12) рассматривается методика преподавания орфографии, с использованием компьютерных технологий. Исследование Алексеевой Н.А. посвящено проблеме формирования у иностранных учащихся орфографической компетенции, через внедрение в процесс обучения справочников по русской орфографии для студентов-иностранцев (1).
Во всех этих работах ученые глубоко анализируют методическую литературу по
русской орфографии, показывают её научную важность и предлагают свою систему
взглядов. Эти работы имеют большое теоретическое и практическое значение.
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E.A.Cavatova
Rus orfoqrafiyasının öyrənilməsinə dair
Xülasə
Məqalədə rus orfoqrafiyasının müxtəlif aspektləri nəzərdən keçirilir. Buslayev F.İ.,
Peşkovski A.M., Tixomirov D.İ., Razumovskaya və digər alimlərin fikirlərinə istinad olunur. Bəzi
alimlər belə hesab edirlər ki, düzgün yazılış metodikası qrammatik əsaslar üzərində qurulur. Savadlı
yazı vərdişlərinin yaranmasında şüur durur. Digərləri isə deyirdilər ki, düzgün yazılışa yiyələnmədə
qaydalar heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Son zamanlarda orfoqrafik nəzəriyyə ilə bağlı suallar kommunikativ-praqmatik və fəaliyyət aspektlərindən öyrənilir.
E.A.Javatova
To question about study of Russian orthography
Summary
The article discusses various aspects of the study of Russian spelling. Here are described the
opinions of such scientists as: Buslaev F.I., Peshkovsky A.M., Tikhomirov D.I., Razumovskaya and
others. Some scientists believed that the spelling technique is based on grammatical foundations. In
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the education of the skill of literate writing lies consciousness. Others argued that when learning
spelling, the rules were irrelevant. Recently, questions of spelling theory have been raised in the
communicative-pragmatic and activity aspects.
Рецензент: к.ф.н., доц. Ф.С.Бахшиева
Redaksiyaya daxil olub: 18.11.2019

147

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

6 / 2019

Н.А.ИБРАГИМОВА
Бакинский славянский университет
(г. Баку, ул. С.Рустама, 25)

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РУССКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ
С АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
(работа над связной речью)
Ключевые слова: развитие, речь, беседа, диалог, картинка.
Açar sözlər: inkişaf, nitq, söhbət, dialoq, şəkil.
Key words: development, speech, conversation, dialog, picture.

В программе по русскому языку для начальных классов азербайджанской школы
особое место отводится развитию связной речи.
Развивать связную речь – логически последовательное и грамматически правильное изложение мыслей, точно и образно передающее содержание, - дело сложное.
Задачи учителя в выработке у школьников навыков связной речи состоят в следующем: организовать работу над выработкой навыка связной речи так, чтобы учащиеся: а) могли понимать, в чем заключается основное содержание, б) ясно представляли последовательный порядок усваиваемых мыслей и в) при выражении своих
мыслей могли употреблять нужные грамматические формы.
Виды и формы работы над выработкой связной речи могут быть разнообразные.
Выбор их учителем в основном обусловливается целью и учебным материалом урока:
стадией изучения данного материала, обстановкой, в которой протекает занятие, составом класса и его речевыми возможностями.
Наиболее употребительными и полезными видами работ над связной речи учащихся в период обучения грамоте являются следующие: а) ответы на вопросы, б) разговоры (диалоги), в) беседы, г) работа по картинкам, д) рассказывание.
Коротко остановимся на каждом из указанных видов работ.
1.Ответы на вопросы. Это основной прием работы на первой ступени обучения
учащихся русскому языку. Уже на первых уроках в I классе школьники отвечают на
обращенные к ним вопросы учителя: Кто это? Что это? Как тебя зовут? Как твоя фамилия? И т.д.
Отвечая на поставленный учителем вопрос, ученик приучается употреблять нужную синтаксическую конструкцию.
Правильно построенная система вопросов дает возможность усвоить и закрепить
изучаемый материал, повторить его и вообще имеет большое значение в развитии речи
учащихся.
К.Д.Ушинский говорил, что вопросы учителя могут направить ученика на самое
главное в изучаемом материале, способствуют развитию наблюдательности; с помощью вопросов восприятие материала будет наиболее осмысленным, ясным, прочным, а суждения – верными. Он считал, что вопросы, их количество и формулировка
обусловливаются теми задачами, которые ставит себе учитель на конкретном уроке и
тем содержанием, на котором учитель ведет работу.
Он писал: «Вопросы – это нечто очень подвижное, изменяющееся в зависимости
от ответов ученика, хода урока, отдельных эпизодов на уроке. Уменье давать вопросы и
постепенно усиливать сложность и трудность ответов есть одна из главнейших и
необходимейших педагогических привычек» [4, 185].
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Большое внимание уделяется вопросу в современной педагогической и методической литературе. Так, например, в «Методике русского языка для начальной школы»
Н.П.Кононыкина и Н.А.Щербаковой указывается, что для развития навыка мышления
необходимо пользоваться вопросами: они помогают детям усваивать взаимозависимость между отдельными грамматическими явлениями. В своем труде «Методика русского языка» Н.С.Поздняков считает вопросы основным приемом преподавания русского языка.
В современной педагогической литературе к вопросам предъявляются следующие
требования:
1) все слова в вопросе должны быть понятны учащимся;
2) вопросы должны быть короткими и ясными;
3) слова, из которых состоят слова, должны быть выражены в той форме, которую
ученики усвоили;
4) усложнять вопросы нужно постепенно [2, 17].
По характеру ожидаемых ответов вопросы могут быть: а) общие, б) подсказывающие и в) специальные.
Общие вопросы дают возможность учащимся употреблять в ответах слова и формы, содержащиеся в вопросе, например:
- Это карандаш?
- Да, это карандаш.
- Это красный карандаш?
- Да, это красный карандаш. И т.д.
Подсказывающие вопросы дают возможность учащимся повторить одно или
несколько слов, имеющихся в вопросе, употребить какое-нибудь слово из вопроса в
другой форме, например:
- Чей красный карандаш?
- Мой красный карандаш.
- Какой наш класс?
- Наш класс большой.
Специальные вопросы требуют от учащихся употребления в ответе слов, которых
не содержит вопрос, например:
- Что ты делаешь?
- Я рисую.
Формулировку вопросов учитель обязан изменить (упрощать, усложнять) в зависимости от этапов работы по изучению русского языка и подготовки учащихся.
Нельзя забывать и о том, что вопросы нужно ставить так, чтобы в них и требуемых ответах употреблялись только известные слова, усвоенные формы слов (числа,
рода, лица) и типы предложений.
Чтобы избежать неправильных ответов, нельзя употреблять форм, которых учащиеся еще не изучали. А если они забыли изученные ранее формы слов и словосочетаний, нужно им напомнить их. Это можно проделать так: задав вопрос, самому ответить на него, а потом заставить учеников повторить ответ индивидуально, а при необходимости и хором. На первых порах учитель задает вопросы сам, а потом он вырабатывает у учащихся навык самостоятельной постановки вопросов.
Вопросы должны быть продуманы учителем заранее, поданы в определенной последовательности на определенную тему, чтобы результат полученных от учащихся ответов представлял собой небольшой связный текст на определенную тему.
Тематика задаваемых вопросов чаще всего должна быть связана с проходимой в
данный момент темой букваря или же текстом букваря.
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Сначала можно давать 2-3 вопроса, а затем по мере приобретения учащимися
навыка отвечать на вопросы; количество вопросов следует увеличить. Например, при
прохождении звука – буквы ы после изучения страницы учебника можно задать учащимся такие вопросы:
-А как звать твою маму? Какая твоя мама? Где она работает?
В этой работе должны принимать участие учащиеся всего класса. Учитель следит
за правильностью ответов. После того как учитель выслушает все ответы учащихся, он
говорит им, что в результате их ответов получился маленький рассказ.
Маму звать Самая. Она хорошая. Она работает в библиотеке.
Один или два ученика повторяют сказанный учителем текст.
Очень важно научить школьников слышать и понимать чтение учителя и своих
товарищей и отвечать по содержанию прочитанного. Такие навыки нужно прививать
учащимся уже в период обучения грамоте.
После чтения текста учитель спрашивает учащихся на родном языке, о чем
пишется в рассказе (сказке), все ли понятно им, понравился ли рассказ. Затем он организует тренировку в речи в форме ответов на вопросы. Это упражнение отличается от
ответов на вопросы тем, что ученик формулирует ответ не сам, а старается найти его в
прочитанном тексте.
2.Разговоры (диалоги).При обучении школьников живой разговорной речи недостаточно научить их только отвечать на вопросы, нужно привить им навыки диалогической речи, чтобы они могли чаще говорить с учителем и между собой на русском
языке. Для этого необходимо учебному процессу придать коммуникативный характер,
сделать его похожим на речевую деятельность учащихся в реальной обстановке.
В развитии речи учащихся диалогу принадлежит особая роль, так как он приближает речевую деятельность учащихся к процессу естественного говорения. Поэтому в
методической литературе наблюдается повышенный интерес к вопросам развития диалогической речи учащихся. Подтверждением сказанному служит целый ряд исследований, статей, опубликованных на страницах журналов и методических сборников в последнее время.
Учитывая это, занятия русским языком в I классе начинают с разговорных уроков,
где учащиеся упражняются в диалогической речи. В этот период составляются диалоги
о предметах, находящихся в классе, диалоги по картинкам и созданным учителем ситуациям, например:
- Это что?
- Это доска.
- Доска висит?
- Да, доска висит.
- Где висит доска?
- Доска висит на стене.
- Доска какая?
- Доска черная (белая).
Разговорные занятия в I и II классах ставят своей целью накопление определенного количества слов и фраз, необходимых для обучения чтению и письму по-русски.
В I и II классах на разговорные уроки отводится определенное количество часов.
Но они не прекращаются и после перехода к обучению русской грамоте, а продолжаются и в последующих классах. Этому способствуют помещенные в учебниках издания под различными рубриками разговорного характера и вопросы, данные к текстам
для чтения и картинкам.
Все тексты и картинки в учебниках снабжены заданиями, развивающими диалогическую речь учащихся.
150

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

6 / 2019

Следует отметить, что предлагаемый стабильными учебниками материал для развития диалогической речи вполне соответствует требованиям, предъявляемым к данного вида речи как с точки зрения его психологической, так и языковой характеристики.
Для усвоения новой речевой конструкции: «Подлежащее (имя существительное
или местоимение) + сказуемое (глагол в настоящем или прошедшем времени) + обстоятельство места на вопросы: куда? где? (имя существительное в винительном или предложном падеже с предлогом на) проводится такой диалог:
- Куда кладет мальчик книгу?
- Мальчик кладет книгу на стол.
- Где лежит книга?
- Книга лежит на столе.
- Куда сел мальчик?
- Мальчик сел на стул.
- Где сидит мальчик?
- Мальчик сидит на стуле. И т.д.
Для усвоения новых слов подойти и подходить и конструкции с обстоятельством
места на вопрос куда?, выраженным именем существительным в форме дательного
падежа с предлогом к, дается диалог с демонстрацией действий и комментированием,
например:
I ученик ведет диалог
- Максуд, встань.
- Максуд, иди к доске.
- Максуд, подойди к столу.
- Максуд, возьми книгу.
- Максуд, дай книгу Акперу.

II ученик демонстрирует действия
Встает.
Идет к доске.
Подходит к столу.
Берет книгу.
Дает книгу Акперу.

Вторую группу упражнений составляют упражнения ситуативные. Они в основном служат для употребления пройденного материала в конкретной обстановке. Однако и упражнения первой группы не лишены ситуативности.
В методической литературе речевой ситуацией принято называть лишь такую ситуацию действительности, которая вызывает ту или иную речевую реакцию.
Что касается учебного процесса, то здесь следует различать два вида речевых
ситуаций. Это прежде всего естественная ситуация, постоянно возникающая в классе.
Например, ситуации, связанные с обеспечением урока наглядными пособиями, техническими средствами обучения, с отсутствием или опозданием отдельных учащихся, с
отношениями между учащимися. Такие ситуации, имеющие естественные стимулы к
речи, являются благодатным материалом для развития русской речи. Однако, к сожалению, такие ситуации не могут обеспечить планомерную работу по развитию навыков
неподготовленной речи на различные темы, на основе различного лексико-грамматического материала, предусмотренного программой.
Другие виды работ мы постараемся изложить и осветить в следующих статьях.
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N.A.İbrahimova
Qrammatikanı mənimsəmə mərhələsində azərbaycanlı şagirdlərin
rus dilində nitqinin inkişafı
(əlaqəli nitq üzərində iş)
Xülasə
Tədris Azərbaycan dilində olan məktəblərdə rus dilinin ibtidai mərhələdə öyrədilməsi əsas problem kimi vacibdir. Bu onunla bağlıdır ki, ibtidai siniflərdə biliyin təməli qoyulur. Gələcəkdə rus dilinin öyrədilməsi bundan asılıdır.
N.A.İbrahimovanın təqdim etdiyi məqalə tədris Azərbaycan dilində olan orta ümumtəhsil məktəblərində rus dilinin tədrisinin aktual probleminə həsr olunub. Bu priblem azərbaycanlı şagirdlərin
qrammatikanı öyrənməsi zamanı rus dilində nitqlərinin inkişafına həsr olunub.
Məqalədə müəllif nitqin inkişafı barədə ümumi məlumat verir, şagirdlərin sözlərdə şəkilçilərin
düzgün tələffüzünü, cümlələri ayıra bilmə vərdişlərini inkişaf etdirmək üçün çalışmalar tövsiyyə edir.
Təqdim olunmuş məqalə rus dili müəllimlərinə onların pedaqiji fəaliyyətlərində yardımçı ola bilər.
N.A.Ibrahimova
Methodology for the development of Russian speech in students of schools
with the Azerbaijani language of education during literacy
(work on coherent speech)
Summary
The problem of the initial teaching of the Russian language in schools with the Azerbaijani
language of education is one of the most important problems. This is due to the fact that in the
elementary grades the foundation of knowledge is laid, on which the further studying of the Russian
language is based.
An article by N.A. Ibrahimova is devoted to one of the urgent problems of teaching the Russian
language in secondary schools with the Azerbaijani language of education: the development of
Russian speech in Azerbaijani students during literacy.
In the work, the author gives a general concept about the development of speech, introduces the
content of exercises in order to develop students' skills: correctly pronounce word endings; be able to
distinguish sentences; recommends a system of exercises that will help students to learn the Russian
language effective on the basis of the proposed material using information and communication
technologies.
I believe that the presented work meets the requirements for such studies and recommend it as a
scientific publication.
Rəyçi: dos. D.B.Cavadova
Redaksiyaya daxil olub: 16.11.2019
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ МЕЖЛИЧНОСТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. РОЛЬ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ
Ключевые слова: личность, студенты, метод, социальная активность, межличностные отношения, коллектив.
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Формирование личности студента – это сложный и многосторонний процесс, потому и исследование динамики его развития, психологических особенностей, полученные
результаты новыми знаниями обогащают психологию личности и педагогическую психологию. Наряду с этим, определение и систематизация закономерностей социальной активности студентов дает возможность возникновению новых направлений в преподавании педагогической психологи и выборочных дисциплин. Ибо рассмотрение социализации молодежи, социальной активности в качестве важного процесса ее развития, выдвижение на передний план его отдельных аспектов способствуют возникновению новых
методов воспитания и обучения, поведения, повышения познавательной активности.
Формирование личности в первую очередь связано с непрерывным развитием,
постоянным повышением творческого потенциала, самореализацией и самоутверждением личности. Повышение общественно-политической и социальной активности личности означает одновременно формирование людей, являющихся носителями национально-нравственных ценностей. Творческая инициативность личности, ее социальная
активность основываются на объективные и субъективные факторы и в единстве формируют национально-нравственное воспитание. В связи с этим главная задача психолого-педагогических наук заключается в подготовке научных основ формирования активных социальных личностей и пути его применения на практике.
Для определения зависимости между межличностными отношениями и социальной активностью, а также роли половых различий нами был использован метод «Свободное изображение». С этой целью мы 90 студентам предложили написать сочинение
на тему: «Как я представляю современных студентов юношей и девушек». Студентам
объяснили, что следует писать не о какой-то известной личности, а о простых людях.
Чтобы не ориентировать и не оказывать влияние на студентов, им не давали дополнительных изъяснений.
Выявилось, что студентам писать на эту тему вовсе непросто. В тоже время выяснилось, что студенты затрудняются выражать свое мнение в письменной форме. У них
словарный запас не очень богат. Преимущественно большинство студентов писали
лишь об одном поле.
Интересно, что они преимущественно писали о противоположном поле. Речь при
этом идет не о конкретном студенте юноши и девушки, а в целом о человеке, его особенностях.
При анализе сочинений их можно делить на четыре группы:
- полностью изображающие особенности студентов юношей и девушек – подробно;
- относительно изображающие особенности студентов юношей и девушек –
преимущественно;
153

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

6 / 2019

- описывающие особенности лишь одного пола – односторонне;
- не создающие никакого точного представления – неопределенно.
Таблица 1.
Представления об особенностях студентов юношей и девушек по методу
«Свободное изображение».
Количество
студентов
90

Пол

Подробно Преимущественно ОдноНеопресторонне деленно
Юноша
11
14
7
9
Девушка
15
17
9
8

Всего
41
49

Как видно из таблицы, представления студентов девушек о современных студентах юношах и девушках шире, чем юношей. Представления девушек об обоих полах
составляют 30,6 %, а юношей – 26,8 %. Представления девушек преимущественно составляет 34,6 %, юношей – 34,2 %. Односторонние представления девушек составляет
18,3 %, а юношей – 17,0 %.
В целом в сочинении и юноши, и девушки преимущественно изобразили то, чего
они хотели бы видеть.
Считаем, что изучение половых различий существенно и с точки зрения
социальной активности, и в аспекте межличностных отношений.
С целью изучения социального статуса и половых различий, а также их влияния
на мотивы социальной активности мы применили социометрический метод.
Как известно, статус студентов в коллективе в той или иной степени зависит от их
поведения, работоспособности, управленческих способностей. С целью изучения
личностных качеств студентов в системе межличностных отношений важно выявление
их отношения с товарищами. С целью определения позицию, статуса студентов в системе взаимоотношений мы обратили социометрию опосредованно. Позиция студентов в
коллективе, завоевание доверия товарищей, отношение к нему и др. в комплексном виде формирует мотивы поведения. Наличие взаимозависимости между социальной активностью студента и его позицией в коллективе возможно. То есть, считаем, что у студентов, имеющих высокий статус в коллективе, выше должна быть и социальная активность. С этой точки зрения мы старались изучать фактическую позицию студентов в
группе и их отношения с товарищами.
Прежде дадим краткое сведение о социометрии. Ее создателем является американский психолог Дж.Морено. Термин «социометрия» буквально означает «социальное
измерение»,cоциометрию используют при выявлении симпатии и антипатии между
членами группы.
Члены группы, набравшие больше голосов по методу социометрию, называются
«звездой», набравшие меньше голосов – «аутсайдерами» (то есть изолированными).
Это очень оперативный метод. Поэтому с его помощью быстро и оперативно можно
определить эмоциональные отношения внутри каждой группы. Определение всего этого другими методами требует много времени.
«Важная социально-психологическая задача, решаемая социометрическим исследованием, состоит в выяснении выбора в межличностных отношениях, то есть выяснении мотивов, поощряющих личность войти в эмоциональную связь с одним членом
группы и подстрекающих отрицать других» (2, с.150).
В создании социометрии Дж.Морено опирался на психоанамнез. Длительный психоаналитический опыт у Дж.Морено формировал такое мнение о том, что в условиях
изоляции психотерапевтическое лечение не дает должного эффекта. У него сложилось
такое убеждение, что более эффективно групповое психотерапевтическое лечение,
нежели психотерапевтическое лечение наедине, лицом к лицу с больным.
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Дж.Морено наблюдал, что психотерапевты, как правило, работают над психикой
больных, не придавая значение их положения в семье, на работе, взаимоотношения,
мотивам в группе. В тоже время во многих случаях неумение адаптироваться в группе,
конфликты, неумение наладить правильные отношения в семье и на работе приводит к
напряженности, даже нарушению психики, агрессии, девиантному поведению.
«Морено считал, что все проблемы современного общества может быть решено в
результате внедрения соответственно эмоциональным способностям людей» (1, с. 98).
Межличностные отношения, наряду с индивидуально-психологическими особенностями сама сфера деятельности влияет на человека, на его активность, или пассивность. Выполнение нелюбимой, не желаемой работы создают для человека проблемы.
Работа становится неинтересной, происходит деформация личности. Рабочий считается
плохим работником. Студент, который получает образование по не желаемой специальности, не может утвердить себя.
Формирование личности будущего специалиста в вузе – сложный и многогранный процесс, успех которого обеспечивается, прежде всего, его организацией и планированием, созданием внешних и внутренних условий для развития и интенсивного проявления необходимых качеств, обогащения знаний, навыков и умений обучающихся.
Особенно важны выработка активной гражданской позиции, придание социальной и
профессиональной направленности, жизненным устремлениям и мотивам поведения
молодых людей. В «Государственной стратегии по развитию образованию в Азербайджанской Республике» отмечено, что знания и умения, приобретенные в процессе образования, а также нравственно-этические нормы и ценности создают необходимые условия для того, чтобы каждый обучающийся стал достойным членом общества, примерным членом семьи и гражданином.
Для успешного осуществления этих поставленных государством задач имеются
ряд важных вопросов, решение которых одобряются наукой в целом, в частности и психологической наукой. Во-первых, поставленные задачи должны быть исследованы в научном аспекте; во-вторых, прежде следует сформировать граждан, особенно молодое
поколение, которым предстоит их реализовать. Социальная активность, как важное качество личности, в психологии рассматривается в качестве одной из неотлагательных в
решении жизненных вопросов, как теоретических, так и практических. На современном
этапе, когда значительно повышается роль личности в социально-экономическом развитии страны, особую актуальность представляет социальная активность студенческой
молодежи.
Обобщая выводы, вытекающие из этих исследований, можно отметить следующее: формирование личности реализуется в процессе взаимовлияния человека с окружающей средой и в различных видах деятельности. Все виды деятельности же
взаимосвязаны, и один вид деятельности оказывает влияние на другой.
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Şəxsiyyətlərarası münasibətlərlə sosial fəallıq arasında asılılıq.
Cinsi fərqlərin rolu
Xülasə
Şəxsiyyətlərarası münasibətlərlə sosial fəallıq arasında asılılığı müəyyənləşdirmək və burada
cinsi fərqlərin rolunu aydınlaşdırmaq məqsədilə biz “Azad təsvir” metodundan istifadə etdik. Tələbələrin qarşılıqlı münasibətlər sistemində mövqeyini, statusunu müəyyənləşdirmək məqsədilə biz sosiometriya metodu istifadə etdik. Məqalədə eksperiment tam təsvir edilmişdir. Eksperimentin sonunda
nəticələr verilir.
K.K.Mammadova
Dependence between interpersonal relations and social activity
Summary
To determine the relationship between interpersonal relationships and social activity, as well as
the role of gender differences, we used the “Free Image” method. In order to study the social status
and gender differences, as well as their influence on the motives of social activity, we applied the
sociometric method. The article describes the method of sociometry, the results are derived.
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PALÇIQ VULKANLARINDAN TURİZMDƏ İSTİFADƏ İMKANLARI
Açar sözlər: Abşeron yarımadası, vulkan püskürməsi, vulkan konusu, Daşgil palçıq vulkanı, turizm
marşrutu
Ключевые слова: Апшеронский полуостров, извержение вулкана, конус вулкана, грязевой вулкан
Дашгиль, туристический маршрут
Key words: Absheron Peninsula, volcano eruption, volcano cone, Dashgil mud volcano, tourist route

Palçıq vulkanı – vulkanların hər hansı bir geo-xaric olmuş qazlar və mayelər tərəfindən
əmələ gəlmiş və formalaşma prosesi bir qədər dəyişə bilən bir formasıdır. Bu növ vulkanlara
ümumiyyətlə subduktsiya zonalarında və dünyanın bir çox yerində rast gəlinir və bunların
çoxu tanınmış yerlərdir. Palçıq vulkanından çıxan qazların əksəriyyəti metandan ibarətdir,
baxmayaraq ki, az miqdarda azot və karbon qazını da buraxırlar [3].
Bu vulkanlar ABŞ, Kanada, Tayvan, İtaliya, İran, Hindistan, Pakistan, Rumıniya,
Myanma, Çin, İndoneziya, Yaponiya, Kolumbiya və Venesuela da daxil olmaqla bütün dünyada müəyyən edilmişdir, Qeyd etdiyimiz ölkələr bunlardan sadəcə bir neçəsidir. Ancaq əksəriyyətinə Azərbaycanın şərq hissəsində rast gəlinir. Elm adamları hətta Mars planetində bir
neçə palçıq vulkanı ola biləcəyini düşünürlər.
Subduktsiya zonası yaxınlığında palçıq vulkanının tapılması daha çoxdur, lakin onlara
neft yataqları yaxınlığında da rast gəlinir. Onları başqa növ vulkanların yanında tapmaq da
mümkündür. Bu növ vulkan digər növ vulkanlara bənzər bir formaya malikdir və bir neçə konusdan ibarətdir. Qrifon, hündürlüyü 3 metrdən qısa olan dik tərəfləri olan konusdur və palçıq
konusu 10 metrdən az olduqda həm qaya parçaları, həm də palçıq yayır.
Palçıq vulkanında yanğın zamanı palçığın qızdırıldığı zaman meydana gələn skoria konusları da ola bilər. Ümumiyyətlə bu vulkanlar digər növlər kimi heç vaxt böyümür, ən böyüyü 700 metr hündürlüyə və 10 kilometrə yaxın diametrə sahibdir.
Palçıq vulkanı özü olduqda, yaydığı əsas qaz adətən metandır, lakin digər vulkanların yaxınlığında olduqda ümumiyyətlə əvəzinə helium kimi yanmaz qazlar buraxırlar. Materialın çox
hissəsi püskürmə zamanı yayılsa da, bəzi vulkanlarda bu hərəkətsiz qaldıqda belə baş verə bilir.
Palçıq vulkanının əmələ gəlməsi üçün bir neçə fərqli model var, lakin başa düşmək
üçün ən asanı aşağıdakılardır. Proses, yüksək dərəcədə qazlar meydana gətirəcək parçalanma
yarandıqda (sıxılmanın əksinə) başlayır. Qazlar palçığın qaynadılmasına səbəb olur və əmələ
gələn palçıq vulkanının xaricində olduğundan, palçığın daha çox təzyiqi olduğundan palçıq,
quruluşu boşluqlar və ya qırıqlar vasitəsilə tərk edir və təzyiqi azaltmaq üçün qazın bir hissəsini götürür.
Palçıq vulkanizmi problemi geologiya elmində ən vacib tədqiqat sahələrindən biridir və
palçıq vulkanları olduqca maraqlı və əsrarəngiz bir təbii hadisədir, vaxtaşırı palçıq, qaz, su və
neft püskürməsi ilə müşayiət olunan geoloji prosesdir. Palçıq vulkanlarının öyrənilməsi bizə
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dərin üfüqlərin strukturunu, davam edən geokimyəvi prosesləri, nəhəng problemlərin - böyük
dərinliklərin neft və qaz potensialının qiymətləndirilməsi məsələlərini həll etmək üçün aydınlıq gətirməyə imkan verir.
Maqma ilə müqayisədə qlobal miqyasda palçıq vulkanları məhdud yayılmışdır: AlpHimalay, Sakit okean və Orta Asiya mobil zonalarında. Onlara dünyanın 30 ölkəsində daha
geniş rast gəlinir (İtaliya, Rumıniya, Ukrayna, Azərbaycan, Türkmənistan, İran, Pakistan,
Myanma, Malayziya, İndoneziya, Kolumbiya, Trinidad və Tobaqo və s.) [3].
Azərbaycan ərazisi palçıq vulkanizminin inkişafı üçün unikal və klassik bölgədir. Planetimizdə bilinən 800-dən çox palçıq vulkanından 400-ə yaxını Cənubi Xəzər neft və qaz hövzəsi daxilindədir, onlardan 300-dən çoxu Azərbaycanın şərqi və bitişik Xəzər ərazisindədir. Ona
görə də təsadüfi deyil ki, Azərbaycan palçıq vulkanlarının vətəni hesab olunur. Eyni zamanda,
palçıq vulkanik təzahürlərinin bütün formaları burada (aktiv, sönmüş, basdırılmış, sualtı, ada,
bol yağ) mövcuddur. Vulkanların sayına, müxtəlifliyinə və dünyadakı fəaliyyətinə görə Azərbaycana oxşar ərazilər yoxdur [4].
Müasir palçıq vulkanlarının fəaliyyətində iki mərhələ fərqlənir: aktiv - paroksismal və
passiv - griffin-salsa. Birinci mərhələ, qazlar və brekçiya (zibil ilə gil kütləsi), havalandırma
və kanal vasitəsilə vulkanın dərin mərkəzinə bağlanan əsas püskürmə mərkəzindən sərbəst buraxılması ilə xarakterizə olunur. Vulkanın püskürməsindən sonra ikinci mərhələ, ikinci dərəcəli püskürmə mərkəzlərindən nisbətən az miqdarda qaz, palçıq və duzlu suyun bir neft filmi
(və ya yağ özü) ilə sərbəst buraxılması ilə xarakterizə olunur. Birbaşa müşahidə üçün mövcud
olan maraqlı geoloji hadisələrdən biri təbii ki, palçıq vulkanlarının püskürməsidir [6].
Azərbaycanın palçıq vulkanları, onların təzahürləri haqqında ən erkən və fraqmentik
məlumatlar, ölkəmizə gələn ayrı-ayrı səyyahların gündəliklərində və girişlərində, odun yanmasının, vulkan püskürməsinin şahidlərinin qeyd etdikləri tək məlumatlardır. Abşeron yarımadasında dəniz və quru palçıq vulkanlarının püskürməsi 1810-1830-cu illərdə olmuşdur.
Azərbaycanın palçıq vulkanlarının elmi tədqiqatı Qafqazın geologiyası üzrə böyük mütəxəssis, Sankt-Peterburq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü G.V.Abıxın adı ilə bağlıdır. Bu
təbiət hadisəsini araşdırmasının səbəbi 1861-ci ildə Cənubi Xəzərdə Kumani (Çigil Dəniz) sahillərində möhtəşəm püskürmə idi. Sonrakı əsrdə palçıq vulkanlarının öyrənilməsinə marağın
artması səbəbindən çox sayda məqalə və bir sıra fundamental əsərlər meydana çıxır (D.V.Qolubyatnikov, İ.M.Qubkin, S.A.Kovalevskiy, S.F.Fedorov, N.S.Şatskiy, P.P.Avdusin,
A.A.Yaqubov, M.Q.Ağabəyov, A.A.Əlizadə, Ş.F.Mehdiyev, V.A.Qorin, M.M.Zeynalov və
başqaları), yalnız palçıq vulkanlarının püskürməsini, fəaliyyətinin məhsullarını izah etmir,
həm də vulkanların genezisini, neft və qaz yataqları ilə əlaqələrini nəzərdən keçirir.
Bütün bu illər palçıq vulkanizminin elmi və praktik məsələlərinin inkişafı ilə yanaşı,
palçıq vulkanik püskürmələrinə, onların sabitlənməsinə, təbii prosesin səciyyəsi ilə yanaşı,
vulkanik emissiya məhsullarının öyrənilməsinə ciddi diqqət yetirilmişdir. Təəssüf ki, palçıq
vulkanının püskürmə prosesinin qısa müddətli olması səbəbindən, bu hadisənin başdan
sonuna qədər bütün mexanizmini izləmək demək olar ki, həmişə mümkün olmur. Adətən
geoloqlar bu barədə vulkan haqqında bir qədər gecikmə ilə məlumat əldə edirlər, xüsusən
yaşayış məntəqələrindən çox uzaqda olduqda, püskürmə dayandırıldıqdan sonra tədqiq olunur
və bu prosesin necə baş verdiyini əsasən şahidlər izah edir.
Birdən palçıq vulkanlarının püskürməsi olduqca möhtəşəm bir mənzərəni təqdim edir,
bəzən ona yaxın olan insanlarda qorxu yaradır. Bir partlayışdan sonra brekçiya və karbohidrogen qazlarının kortəbii yanması nəticəsində 200-250 m hündürlükdə alov sütunu meydana
gəlməsi ilə yeraltı gurultu yaranır. Bu zaman yanma istiliyi 1000-12000-yə çatır [6].
Dövri olaraq, sanki ayrı-ayrı “hissələrdə”, göyə yüksəlmiş atəşlə birlikdə, krateri vulkanın mərkəzi ilə birləşdirən havadan böyük miqdarda brekçiya atılır. Təxminən 80-120 m hündürlükdə zirvəyə çatdıqdan sonra bütün kütlə vulkanın kraterinə düşür və krater sahəsinin əvvəlki boşluğu təzə brekçiya ilə doldurulur, bəzən də yağışın qəribə “dilləri” şəklində vulkan
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yamaclarından aşağı axır. Qazlar və su öz yollarını pozmağa qadirdirsə (vulkanın kanalı
brekçiya ilə tıxanmadıqda), zaman keçdikcə mikroformalar (əsasən vulkanın nəfəsindəki
apofizlərlə əlaqəli aktiv təpələr, griffinlər) meydana çıxır.
Bu gün mövcud olan böyük palçıq vulkanları milyonlarla il əvvəl ilk dəfə başlayan çoxsaylı püskürmələrin nəticəsidir. Qafqazın cənub-şərqindəki palçıq vulkanik fəaliyyətinin ilk
dəfə 30-35 milyon il əvvəl başladığı, Yuxarı Maykop (yəni Aşağı Miosen) çöküntülərində
Qobustanın bəzi ərazilərində su anbarı brekçiya olması ilə sübut edilmişdir. Formativ brekçiya, Miosen-Pliosen və Dördüncü dövr çöküntüləri kontekstində, Qobustan istisna olmaqla və
Azərbaycanın digər neft və qaz daşıyan bölgələrində - Abşeron yarımadasında, Aşağı Kür çökəkliyində və Bakı arxipelaqında, Neogen-Post-Plio vulkanlarının püskürməsini müşahidə
edərək izlənilə bilər.
Palçıq vulkanizmi yer qabığının dərin qatlarında baş verən proseslərlə əlaqəli təbii bir
hadisədir. Bu proseslər palçıq vulkanik bölgələrinin tektonik inkişafı və yeraltı yatağın neftqaz potensialı ilə sıx bağlıdır.
XX əsrin 20-ci illərində, Abşeron yаrımаdasının böyük tədqiqatçısı, professor D.V.Qolubyatnikov elə “quyuların” dərinliyi bəzən 10-12 km və ya daha çox olduğunu qeyd etmişdir.
Bu o deməkdir ki, yer səthinə aparılan müxtəlif süxurlar, qazlar və minerallaşdırılmış sular,
müasir qazma texnikaları ilə hələ mövcud olmayan yeraltının bir növ “ziyarət kartı” dır.
Palçıq vulkanları təkcə neft və qaz peykləri deyil, bunun sayəsində geoloqlar palçıq vulkanları ilə mürəkkəb quruluşları inamla axtarır və neft-qaz toplamalarını kəşf edirlər. Palçıq
vulkanı brekçiyası, bor, manqan, litium, vanadium, mis və s. kimi bir çox qiymətli kimyəvi
elementin istifadəsi üçün bir obyekt kimi xidmət edə bilər. Vulkan suları da bor, yod, brom ilə
zəngindir. Vulkan palçığı əla müalicəvi xüsusiyyətlərə malikdir, müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində tibbdə geniş istifadə edilmişdir. Vulkanik gil, genişlənmiş gil, kərpic və metallurgiya
qranullarının istehsalı üçün yüksək keyfiyyətli xammal kimi tikintidə istifadə edilə bilər.
Hazırda Azərbaycanda turizmin inkişafı dövlət siyasətinin prioritet məqsədlərindən biri
elan edildiyi zaman, palçıq vulkanları turistlər üçün cəlbedici yerlərə çevrilə bilər. Məsələn,
turistlər üçün ən cəlbedici aktiv vulkan qrupu Bakı-Ələt, Qobustan kəndinin cənubunda, Daşgil adlanan ərazidə yerləşir. Qobustana səyahət edən hər bir turist bu palçıq vulkanını görmək
istəyir. Beləliklə, palçıq vulkanlarının reklamına ehtiyac vardır.
Qeyd edək ki, 2007-ci ildə İnternet saytlarında dünyada mövcud olan abidələr müsabiqəsi keçirildi və Türkiyədə yerləşən Ayasofya abidəsi bu yarışmaya daxil edildi. Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, bu yarışma nəticəsində İstanbula gələn 3 milyon turist, bu abidəni görmək üçün ziyarət etdi. Şübhəsiz, ölkəmizdə bənzər addım
atılsa, qlobal şəbəkədəki palçıq vulkanları haqqında məlumat alan xarici turistlər bu təbiət abidələrini öz gözləri ilə görmək üçün Azərbaycana gəlmək istəyəcəklər.
Mütəxəssislərin fikrincə palçıq vulkanlarından yalnız ekoturizmdə deyil, həm də tibbi
turizmin təşkilində istifadə edilə bilər. Bu baxımdan palçıq vulkanlarının yaxınlığında tibb
müəssisələri yaratmaq vacibdir. Palçıq vulkanları Azərbaycanda ekoturizmin inkişaf imkanlarını artıracaqdır.
Baş verə biləcək təhlükələrə baxmayaraq, palçıq vulkanları nadirdir. Turistlər vulkanların palçığında hamam almaq və onun müalicəvi təsirini hiss etmək üçün gəzinti edirlər. Hazırda dünyada palçıq vulkanları yerləşən, möhtəşəm və əsrarəngiz görünüşə malik ərazilərə
turistləri cəlb etmək üçün turlar təşkil olunur, müalicəvi əhəmiyyətli kurortlar salınır.
Palçıq vulkanlarının sayına görə Azərbaycan dünyada birinci yerdədir. Ölkəmizdə yayılan palçıq vulkanları təbii abidələr kimi qorunur. Azərbaycanı həm milli, həm də təbii irsimiz
olan vulkanlar ölkəsi adlandırmaq olar. Azərbaycanın palçıq vulkanları, istənilən turizm
marşrutunun bir hissəsi olmalıdır. Belə ki, palçıq vulkanlarının bir çoxu Bakıya yaxın olmaqla, Ələt, Qobustan və digər yerlərdə yerləşir. Palçıq vulkanları müxtəlif formada və ölçüdə
olsa da, Azərbaycanda ən çox yayılmışlarda bir neçə kiçik konus və ya boşluq vardır. Bu kiçik
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konuslar heyrətamiz və gözəl mənzərəli olmaqla, ətrafa soyuq palçıq, su və qaz yayırlar.
Ən məşhur turizm məkanı təbii abidə statusuna sahib olan Ələt kəndi yaxınlığında,
Bakıdan 80 kilometr məsafədə yerləşən Daşgil palçıq vulkanıdır. Eyni zamanda, Daşgil bölgədəki yeganə vulkan deyildir. Daşgil palçıq vulkanının yaxınlığında böyük və kiçik ölçüdə
bir çox palçıq vulkanları vardır ki, onlar da vaxtaşırı canlanır, ətrafa qaynar palçıq tökür. Lakin, Daşgilə bitişik bütün ərazi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ixtiyarındadır. Beləliklə,
Daşgil və ərazidəki digər palçıq vulkanları Bakı və Abşeron yarımadasının palçıq vulkanları
qrupunun Dövlət Təbiət Qoruğuna daxil deyil və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən qorunmur.
Ölkəmizdə insanlar palçıq vulkanları olan ərazilərə tamamilə maneəsiz gələ bilərlər.
Turizmin ətraf mühitə vurduğu ziyan kimi bir anlayış dünyada çoxdan yaranmışdır. Azərbaycanda yayılan palçıq vulkanları hələ turist axınının dağıdıcı gücünə rast gəlməmişdir, amma
digər tərəfdən, ölkə hələ də öz turizm potensialının zirvəsində deyildir. Bu təbii abidələrin
mövcudluğunu məhdudlaşdırmamaq, dünyaya milli sərvətimiz haqqında məlumat bildirmək
lazımdır. Həmçinin, beynəlxalq təcrübənin mənimsənilməsi, turist yükünün optimallaşdırılması və nəzarət sistemi vacibdir.
29 noyabr 2019-cu ildə Bakıda Turizm Sammiti keçirilmişdir ki, o da Dövlət Turizm
Agentliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşmışdır. 1500 nəfərin, o cümlədən turizm sahəsinin, dövlət
strukturlarının və ölkəmizdə akreditə olan diplomatik korpusların nümayəndələrinin iştirak etdiyi Sammitdə turizmin müasir vəziyyəti və gələcək inkişafı haqqında müzakirələr aparılmışdır. Sammitdə 2020-ci ildə Qobustanda palçıq vulkanlarının yerində turizm kompleksinin yaradılacağı, orada turistlər üçün bütün lazımi şəraitin olacağı qeyd edilmişdir.
Bakı və Abşeron yarımadasında yerləşən palçıq vulkanlarına antropogen təsirlərin qarşısını almaq, mühafizə işini təşkil etmək məqsədilə ölkə Prezidenti İlham Əliyev “Bakı və
Abşeron yarımadası palçıq vulkanları qrupunun Dövlət Təbiət Qoruğunun yaradılmasına dair”
sərəncam imzalamışdır. Sərəncama müvafiq olaraq, 50-dən çox palçıq vulkanı Dövlət Təbiət
Qoruğu statusu almışdır. Sərəncamda həmçinin, palçıq vulkanlarından ekoturizm obyekti kimi istifadəyə də yer verilmişdir.
Palçıq vulkanları üzrə mütəxəssis Adil Əliyev turizm məqsədləri üçün palçıq vulkanlarının istifadəsinə dair “Gid-Bələdçi” kitabçası hazırlamışdır. Kitabçada 25 palçıq vulkanı haqqında informasiya yerləşdirilmişdir. Müəllif bu ərazilərə turizm marşrutunu təşkil etməyi təklif edir. Bununla yanaşı, mütəxəssis turizm məqsədləri üçün Xəzər-Zirə və Qarasu adalarının
da istifadəsini məqsədəuyğun hesab edir.
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Резюме
Статья посвящена использованию грязевых вулканов в туризме. Анализируются районы
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ризма и медицинского туризма. Рассматриваются способы защитить грязевые вулканы от разрушительной силы туристических потоков в Азербайджане.
G.R.Hasanova
Opportunities for the use of mud volcanoes in tourism
Summary
This article refers to the use of mud volcanoes in tourism. The article analyses the areas where
mud volcanoes are spreading, and their structure and origins, locations, emissions and formation. The
use of mud volcanoes in the organization of ecotourism and medical tourism was noted as a route to
tourism. There are several ways for protection of mud volcanoes from the destructive power of tourist
flows in Azerbaijan.
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Turizm – istirahət etmə, əyləncə, görmə, tanıma və s. kimi məqsədlərlə edilən gəzintidir
ki, iqtisadiyyatın bütün mərhələlərində əsas gəlir gətirən sahələrdən biri olmuşdur və bu öz
əhəmiyyətini bu günə qədər qoruyur ki, dünya ölkələrinin yarıdan çoxunda əsas gəlir mənbəyi
turistlər hesabına formalaşır. Turizm belə bir iqtisadi situasiyada ölkənin tarixini, sərhədlərini,
qonşu dövlətlərini, zəngin sərvətlərini, mətbəxini, adət-ənənələrini, görkəmli şəxsiyyətlərini,
mədəniyyətini, sosial, iqtisadi, siyasi statusunu və ümümi inkişaf xüsusiyyətlərini sərgiləyən
bir tablodur.
Turizm sənayesi sürətlə inkişaf edən bir sahə olduğu üçün bütün ölkələr öz iqtisadiyatının inkişafını bu sahənin üzərində qurmağa çalışır. İnsanlar müxtəlif şəhərlərə səfərlər etdikcə yeni mədəniyyətlərlə, insanlarla, müəyyən ərazilərlə tanış olmuş, yeniliklər axtarışında olmuşdurlar. Əvvəllər insanlar səfər etdikləri yerlərdə incəsənət, mədəniyyət, yemək və s. kimi
xüsusiyyətlərlə maraqlanırdılarsa, muasir dövrdə bunlar bir az daha da inkişaf edərək turistə
daha çox həyacan yaşadıb adrenalin verə biləcək xüsusiyətlərin marağında idilər. Beləlilklə,
insanların zövqünə uyğun olaraq turizmin bir-birinə yaxın olan müxtəlif növləri yaranmışdır.
Buna misal olaraq, rekreasiya, müalicə, dərketmə, işgüzar, dini, etnik, idman-sağlamlıq, ovçuluq, balıq ovu, kənd, şop-turizm, dağ turizmi və s. göstərə bilərik.
Dağ və qış turizmi – qeyd etdiyimiz kimi zaman-zaman fərqli məkanlar və orada daha
çox diqqəti çəkən əşyalar insanların marağında olmuş və onları araşdırmaq və ya yoxlamaq
üçün müəyyən cəhdlər etmişdirlər. Hər mövsümdə öz gözəllikləri ilə seçilən dağlar da insanların diqqət marağında olmuşdur. İnsanlar boş zamanlarını daha da dəyərli etmək, istirahət etmək
və ya yaşadıqları yerdən daha çox fərqlilik yaradan ərazi kimi dağlara da xüsusi diqqət ayırmışlar. Eləcə də dağların təmiz havası və təbii mühitin insan sağlamlığına təsirini düşünən insanlar
üçün daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Stresli iş qrafikləri, günbəgün böyüyən sənaye sahələri,
səs-küylü şəhər həyatı, eləcə də şəhərlərdə olan çirkli havanın təsiri nəticəsində insanlar daha da
uzağlara, sakitliyin və təbii gözəlliyin hakim olduğu təbiət qoynuna meyl göstərmişdir.
Aktiv istirahət dünyada turizmin ən məşhur istiqamətlərindən biridir. Məzuniyyətini rahat keçirmək istəyən səyahətçilər də velosiped sürmək, at belində gəzintiyə çıxmaq, yaxud
deltaplanda uçmaq təklifindən imtina etməzlər. Dağ turizmi - dağlıq ərazilərdə piyada marşrutu üzrə 3000-3500 m hündürlüklü aşırımları, qayalı ərazilər, dik yamaclar, buzlaq, dağ çaylarını keçmək üçün yürüşlərdir. Əsasən bu turizm növü qış və qarın bol olduğu bir mövsümdə
insanların istirahət, əyləncə və enerji dolu zaman keçirməsi üçün əla bir şərait yaradır. Həmçinin dağ və qış turizmi həm dünyada, həm də ölkəmizdə qış-idman oyunlarının inkişafına, şərait yaradır ki, nəticədə də ölkənin tanınmasına, iqtisadiyatın inkişafına müsbət təsir göstərir.
Bunları nəzərə alaraq, qış və dağ turizmini bir neçə qruplara bölmək olar, aşağıda sadalanlan
bu sahələr isə öz daxilində müəyyən qruplara bölünür: alpinizm, qayayadırmanma, xizək turizmi, trekinq və piyada turizmi, speleoturizm, velosiped gəzintiləri, avtoturizm.
Alpinizim - adrenalin yaşamak, içində olan qorxuya və buna bənzər hislərə qalib gəlmək istəyən hər kəsin istifadə ede biləcəyi bir turizm sahəsidir. Əsasən qarlı, buzlu, çıxılması
162

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

6 / 2019

zor olan qayalar və dağlar üzərində tətbiq olunur ki, istirak etmək istəyənlər üçün müəyyən təlimlər keçirilir. Alpin stil - alpinizimin bu növündə məqsəd zirvəyə çıxmaqdır. Ən vacib olan
isə ən qısa zamanda zirvəni fəth edib geriyə qayıtmaqdır.
Qayayadırmanma - dağlarda aktiv istirahət insanın könlünü açır və bədənə güc verir.
Qayayadırmanma isə vaxtını maraqlı keçirmək istəyən həm yeni, həm də təcrübəli insanlar
üçün ən maraqlı variantlardan biridir. Bütün qaydalara riayət edildiyi təqdirdə bu idman növü
təhlükəsizdir və istənilən yaşda insanlar onunla ilboyu məşğul ola bilərlər.
Xizək turizmi – fərqli yuksəkliklərdə və uzunluqlarda olan dağların qarlı bölgəsini əhatə
edən, həm yarışlar, həm də turistlərin istirahət, əyləncəsi üçün nəzərdə tutulan turizm sahəsidir. Əsasən xizək turizimi üçün əlverişli olan ərazilərdə tək xizək sürmək nəzərdə tutulmur,
həmçinin ilk dəfə istifadə edecək turistlər üçün müəyyən təlim mərkəzləri də formalaşdırılır.
Trekinq və piyada turizmi (trekking və hikking) – mənaca eyni olan bu turizm növləri
funksiyalarına görə fərqlənirlər. Trekinq turizm – dağda çadırların, kampların qurulması ilə
turistlərin qala biləcəyi bir turizm formasıdır. Hikking (piyada turizmi) isə dağlarda sabah
saatlarında başlayıb axşam saatlarında bitən bir yürüş formasıdır. Expedition – dağlarda uzun
müddətə və çox məqsədli təşkil olunan tədbirlərdir.
Speleoturizm – mağaralar və yeraltı karst təbəqələrinə marşrut üzrə yürüşlərdir [2]. Mağaralar yerüstü bağlantısı olan, günəş işığının çatmayacağı qədər dərinliyə sahib olan, ən az bir
insanın sığa biləcəyi boşluqlardan ibarətdir. Səyahətə çıxan insanların müxtəlif motivləri olur.
Velosiped gəzintiləri - təkcə orqanizmi sağlamlaşdırmaq deyil, həm də zövq almaq üçün
əla vasitədir. Aktiv istirahətin bu növü ilə məşğul olanların velosipeddən başqa, demək olar,
heç bir avadanlığa ehtiyacları yoxdur [1].
Avtoturizm - nəqliyyat vasitəsi kimi şəxsi və ya kirayə götürülmüş avtomobilin istifadəsi ilə səyahət olmaqla, tərkibinə karavaninq (yerləşmə vasitəsi kimi istifadə edilən və yataq
yeri olan avtomobil furqonu) də daxildir [3].
Dağ və qış turizminin digər turizm novlərindən fərqi və üstünlyü vardır və bunu aşağıdakı kimi sıralamaq olar1:
- dağ və qış turizmi təkcə idman və adrenalin yaşadacaq bir sahə olmayıb, həmçinin
sağlam həyat üçün də öz təsirini göstərən bir turizm növüdür;
- dağ və qış turizmi digər turizm növlərinə nisbətən formalaşması və inkişafı üçün daha
çox maddi tələbata ehtiyac duyur. Çünki müəyyən yüksəklikdə formalaşan bu turizm növü
üçün gələn müştərilərin hər cür tələbatlarını (qonaqlama, yemək-içmək, nəqliyyat və s.)
qarşılamaq üçün müəyyən maddiyat tələb olunur;
- dağ və qış turizmi kəşf olunmamış ərazilərin oyrənilməsinə səbəb olur;
- dağ və qış turizmi dağlıq ərazilərdə formalaşan bir turizm növü olduğu üçün, həmin
rayon və şəhərlərin iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərir. Belə ki, dağlıq bölgələr olduğu üçün
başqa sənaye sahələri zəif formalaşmışdır. Dağ və qış turizminin inkişaf etməsi turist axınına
səbəb olur ki, nəticədə də səfər eden turistlər yerli əhalinin istehsal etdikləri təbii və sağlam
məhsullardan istifadə edirlər.
Əgər dünya xəritəsinə diqqət etsək görərik ki, bir sira ölkələrin coğrafi mövqeyi dağlıq
olub, iqlimi soyuqdur. Bu cür ölkələr turizmin başqa növləri üçün deyil, dağ və qış turizmi
üçün əlverişlidir. Təkcə Alp dağlarının ətəklərində yerləşən Avropanın bir sıra ölkələrində
dağ və qış turizmi böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün, turizmdən gələn gəlirin böyük bir
hissəsi həmin olkələrin iqtisadiyatında mühüm rol oynayır. ABŞ, Avstriya, İsveçrə, Norveç,
Fransa, Bolqarıstan və s. Avropa ölkələri dağ və qış turizminin inkişafına görə fərqlənir.
Coğrafi mövqeyi əksər turizm növləri üçün əlverişli olan Türkiyə də dağ və qış turizminin gəlirlərindən yararlanaraq, ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün müəyyən strateji
proqramlar hazırlayır. Dağlıq bölgələrin çox olmasına baxmayaraq, turizmin bu sahəsi üçün
lazım olan qədər sərmayənin edilməməsi, dünya təcrübəsindən qeyri-düzgün istifadə dağ və
qış turizminin zəif inkişafına səbəb olmuşdur. Amma son zamanlar dovlət bütün sahələrdə
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olduğu kimi turizm sənayesinin də sürətlə inkişaf edib ölkə iqtisadiyyatına təsir göstərməsi
üçün mühüm strateji bir proqram hazırlamışdır. Bu proqrama əsasən 2023-cü ildə turizm
sənayesi o qədər sürətlə inkişaf edəcək ki, Türkiyə dünya ölkələri içərisində turizm sənayesinə
görə 5-ci yerdə duracaqdır.
Türkiyənin yüksək dağlarla əhatə edilmiş bir ölkə olması və qar örtüyünün ilin böyük
hissəsində mövcudluğu qış turizmini inkişaf etdirmişdir. Son illərdə yüksək standartlara sahib
dağ-xizəkçilik mərkəzlərinin sayının çoxalması xizək həvəskarlarının bu bölgələrə marağını
artırmışdır. Həmçinin dağ və qış turizmi sahəsində daxili və xarici turizmi inkisaf etdirmək
üçün Turizm Nazirliyi Kocatəpə-Kartəpə, Isparta-Davraz, Ərzurum-Palandökən, Bursa-Uludağ, Bolu-Kartalkaya, Aksaray-Həsəndağ, Bayburt-Kopdağı, Qars-Sarıqamış, AntalyaAlanya-Ağdağ, Kastamonu-İlgaz qış-idman turizm mərkəzi elan etmişdir. Bu mərkəzlərdə gecələmək üçün 40000-dən çox nömrə vardır.
Ölkəmizdə yaş etibarı ilə ən gənc sənaye sahələrindən biri turizm sənayesidir. Hər zaman dünyanın və qonşu ölkələrin qabaqcıl təcrübələrinə dayanaraq turizm sənayesinin inkişafı üçün müəyyən proqramlar hazırlanır. Həmçinin ölkəmizin coğrafi mövqeyinin əlverişliliyi,
yeraltı və yerüstü təbii sərvətlərin zəngin olması, eləcə də zəngin və rəngarəng iqlim bu proqramların hazırlanması və tətbiqində böyük rol oynayır. Turizm sənayesi ölkəmiz üçün gənc
olmasına baxmayaraq, artıq bir çox turizm növləri inkişaf etmişdir.
Azərbaycanın rəngarəng landşaftının ayrılmaz hissəsi olan dağlıq və qayalıq ərazilər
alpinizm və onun tərkib hissələri – qayayadırmanma, buzadırmanma, dağ texnikası, həmçinin
dağ və piyada turizminin inkişafına əlverişli şərait yaradır. 2005-ci ildə yaradılmış Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının (FAIREX) fəaliyyətində aktiv turizmin
bu və bir çox digər növləri öz əksini tapıb. Hazırda bu təşkilat 59 klubu birləşdirir. Bundan
başqa, əllidən çox idmançı və qayayadırmanma həvəskarlarını birləşdirən Bakı Dağ İdmanı
Klubu da aktiv istirahət və sağlam həyat tərzi keçirmək istəyənləri cəlb edir. Klubun əsas
məqsədi alpinizmin və qayayadırmanmanın inkişaf etdirilməsidir [1]. Qayayadırmanma ilə təbiətin qoynuna getmədən də məşğul olmaq mümkündür. FAIREX-in nəzdindəki “ClimBaku”
zalında müxtəlif səviyyələrdə qayayadırmanma məşğələləri üçün hər cür şərait yaradılıb. Bundan başqa, paytaxtın “The Club” idman-sağlamlıq kompleksində 9 metr hündürlükdə olan qaya da bu idman növünün həvəskarlarının sərəncamına verilib [2].
Azərbaycanda speleoturizmin inkişafı üçün əlverişli mağaralar çoxdur. Stalaktitlər və
stalaqmitlərin əhatəsində karst qatı olan quyu, şaxta və uçurumlara yeraltı səyahət aktiv istirahət həvəskarları üçün qeyri-adi macəra ola bilər. Əlbəttə, bu zaman təcrübəli təlimatçının müşayiəti zəruridir. Çünki speleoturizmin spesifik xüsusiyyətləri var. Burada alpinizm, sualtı üzgüçülük, dağ və turizmin digər növləri ilə bir çox ümumi cəhətlər var. Tam qaranlıq, havanın
aşağı temperaturu, yüksək rütubətli şərait speleoturistlərin hərəkətini çətinləşdirir, onların texniki və psixoloji hazırlığı üçün xüsusi tələblər qoyur [3]. Turizmin bu növü ilə məşğul olmaq
üçün Gədəbəy rayonunun Novosaratovka kəndindən 5 kilometr qərbdə yerləşən Koroğlu mağaralarında, Qobustan rayonunun Sündü kəndinin cənubundakı Qəhlə dağında, Şərur şəhərindəki Hadı Qaib və Həmzə, Ordubad şəhərindəki Kilit, Culfa şəhərindəki Əlməmməd,
Babək şəhərindəki Daşqala, Zaqatala şəhərindəki Pəri qalasında hər cür şərait mövcuddur [1].
Ölkəmizdə dağ və qış turizmi əsasən şimal rayonlarında daha yaxsı inkişaf etmişdir.
Qusar rayonunda yerləşən Şahdağ və Qəbələ rayonunda yerləşən Tufandağ turizm kompleksləri, Xınalıq Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoruğuna böyük tələbatlar vardır.
Xınalıq Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoruğu - Xınalıqda 25-ə qədər ailə (şəxsi
evlərdə) turist qəbul edir. İl ərzində kənddə təxminən 250-300 turistə (xarici ölkə vətəndaşlarına) şəxsi evlərdə xidmət göstərilir. Evlərdə qonaqların yaşaması üçün şərait zəif, lakin təmizdir. Bir neçə evlərdə hamam vardır. Hamam və sanitariya qovşağı evdən kənarda yerləşir.
Qonaqlara bir qayda olaraq evin bir otağı verilir. Çox az evlərdə normal mebel vardır. Həmin
ailələr turistlərə müxtəlif cür xidmətlər göstərərək, orta hesabla 1000-1500 manat qazanc əldə
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edirlər. Xınalıqda bələdçilik xidməti də inkişaf etmişdir. Bələdçilər Xınalığın tarixi və təbiəti
barədə xüsusi hazırlıq görməmiş, yalnız cığırları, tarix və təbiət abidələrini tanıyan, nəqliyyat
xidməti təklif edən şəxslərdir. Xınalıqdan Şahdağ yaylağına, Qusar rayonun Laza kəndinə,
Xınalıq ətrafındakı dağlara və yaylaqlara turist səyahəti üçün bələdçilər vardır. Bələdçilik yerli sakinlər üçün qazanc mənbəyidir, məsələn, Laza (Qusar)-Xınalıq-Laza (Qəbələ) marşrutu
ilə bələdçi 500-700 manata xidmət göstərir [1].
Mütəmadi olaraq inkişaf edən turizm sənayesi həm dünya, həm də yerli iqtisadiyyata
müsbət mənada öz təsir izlərini buraxmışdır. Buna görə də həm dunya ölkələri, həm də ölkəmizdə turizm sənayesinin daha sürətlə inkişaf etdirilməsi üçün beynəlxalq və ölkədaxili proqramlar və tədbirlər təşkil olunur və ya müəyyən müqavilələr imzalanır. Bunları nəzərə alıb rahat söyləmək olar ki, turizm sektoru yaxın gələcəkdə bir çox sənaye sahələrini geridə buraxıb,
ölkənin ən qabaqcıl təsərrüfat sahəsinə çevriləcəkdir.
Aparılan araşdırmaların nəticələrinə əsasən aşağıdakı təklifləri irəli sürə bilərik:
- ölkəmizin dağ və qış turizmi üçün əlverişli şəraiti vardır və bunu daha da inkişaf etdirə
bilərik;
- son zamanlar insanların aktiv turizmə marağının artması ilə əlaqədar, bu sahələrə
diqqəti artıra bilərik;
- Xınalıq Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoruğunu və buna bənzər bölgələri daha
da təkmilləşdirib, turistlərin tələbat və maraqlarını qarşılaya bilərik.
- ölkəmizdə bu turizm növünün inkişafı ilə əlaqədar təkcə xarici turizmi deyil, daxili
turizmi də intensiv inkişaf etdirə bilərik;
- ölkəmizdə təkcə bu turizm növü deyil, digər növlərin də sürətlə inkişaf etdirilməsi
üçün yerli əhalini hər zaman maarifləndirmək və onlarla birgə müştərək fəaliyyət göstərmək
lazımdır ki, yerli əhali öz məhsulunu çıxara bilsin və turistin tələbatını ödəyə bilsin.
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А.Н.Косаев
Перспективы развития видов активного туризма
Резюме
В статье описаны виды активного туризма и перспективы их развития. В статье рассматриваются основные виды активного туризма и показано, как они организованы. В статье также
рассматриваются страны с активным туризмом в развивающихся странах и описываются способы использования их опыта в нашей стране. Учитывая благоприятные природные условия для
создания в Азербайджане активного туризма, были сделаны соответствующие предложения по
развитию этого сектора.
A.N.Kosayev
Perspectives of the types active tourism development
Summary
The article describes the types of active tourism and their development prospects. The article
explores the main types of active tourism and shows how they are organized. The article also
examines the countries with active tourism in developing countries, and outlines the ways of using
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their experience in our country. Taking into account the favorable natural conditions for the creation of
active tourism in Azerbaijan, appropriate proposals have been made for the development of this sector.
Rəyçi: c.f.d., dos. G.R.Ağakişiyeva
Redaksiyaya daxil olub: 30.11.2019
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TÜRKİYƏ-AZƏRBAYCAN SİYASİ ƏLAQƏLƏRİNDƏ NAXÇIVAN
Açar sözlər: “Bir millət, iki dövlət”, Türkiyə Cümhuriyyəti, diplomatik əlaqələr, Baş konsulluq, Naxçıvan
Muxtar Respublikası, “Türk qapısı”
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Naxcıvan Autonomous Republic, “Turkish gate”

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasi kursunda Türkiyənin önəmli yeri vardır. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında əlaqələrin böyük tarixi var. Ortaq kök, dil, din birliyi, oxşar mədəniyyət, adət və ənənələr bu əlaqələri şərtləndirən amillər sırasında yer alır. Türkiyə və Azərbaycan öz tarixlərinin ən mürəkkəb dövrlərində bir-birinə dəstək olduqlarını nümayiş etdirmişlər.Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr, bəlkə də dünyada başqa iki ölkə arasında
olmayacaq şəkildə ticarət əlaqələrindən daha çox qardaşlıq əlaqələri şəklindədir. Eyni dilin
danışıldığı iki ölkə olan və “bir millət iki dövlət” Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri getdikcə daha
da dərinləşir, inkişaf edir.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
həmin il noyabrın 9-da Türkiyə ölkəmizi ilk tanıyan dövlət olmuş və 1992-ci il yanvarın 14də Azərbaycan-Türkiyə diplomatik əlaqələri yaradılmışdır. Həmin vaxtdan Türkiyənin Azərbaycanda səfirliyi və Naxçıvanda Baş Konsulluğu açılmış, 1992-ci ilin avqust ayından Azərbaycanın Türkiyədə səfirliyi, 1993-cü ilin yanvar ayından İstanbulda, 2004-cü ilin aprelin 12dən isə Qarsda Baş Konsulluqları fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra dünyanın bütün dövlətləri ilə siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələr qurmaq imkanı əldə etdi. Bu ölkələr arasında ortaq etnik kökə, dinə,
dilə və mədəniyyətə sahib Türkiyə ilə əlaqələr xüsusi bir əhəmiyyət kəsb edirdi.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı yeganə qurudan əlaqəni təşkil edən Naxçıvan Muxtar
Respublikası Türkiyənin Azərbaycan ilə əlaqələri baxımından xüsusi bir yer tutur. Ermənistan, İran və Türkiyə arasında qalan və Azərbaycandan fiziki cəhətdən ayrı düşən və tarixdə
“Türk qapısı” olaraq da təsvir edilən Naxçıvan Azərbaycan ilə Türkiyə arasında birbaşa əlaqə
nöqtəsini təşkil edir. Türkiyə tarixin ən zor anlarında Naxçıvana mənəvi və siyasi dəstək vermiş, Naxçıvanı Azərbaycandan ayırmaq istəyən qüvvələrə qarşı çıxmış, bölgənin muxtariyyətinin qarantı olmuşdur.
"Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir", - deyən Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürk ötən əsrin 20-ci illərində öz ölkəsi üçün yaranmış şəraitdən
istifadə edərək 11 kilometrlik sahəni Azərbaycana çıxış əldə etmək üçün İrandan satın almaqla eyni kökə sahib olan iki xalqı bir-birindən ayrı düşməyə qoymamışdır.
Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra Naxçıvan Muxtar Cümhuriyyəti üçün
Türkiyə ilə əlaqələr qurmaq baxımından yeni perspektivlər yaranmışdır. Ermənistanın hərbi
və iqtisadi blokadası nəticəsində Naxçıvanı düşmüş olduğu ağır iqtisadi, sosial-siyasi vəziyyətdən xilas etməyin, xalqı ərzaq,yanacaq və digər həyati önəm daşıyan zəruri mallarla təmin
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etməyin çıxış yolunu qardaş Türkiyə ilə əlaqələrin yaradılmasında və möhkəmləndirilməsində
görən Heydər Əliyev bu istiqamətdə fəaliyyətə başladı.
Bu əlaqələr Ermənistanın Naxçıvana qarşı həyata keçirmək istədiyi işğal siyasətinin və
iqtisadi embarqonun qarşısının alınması baxımından böyük önəm daşıyırdı. Belə bir ağır şərtlər altında taleyin hökmü ilə Naxçıvanda yaşamaq məcburiyyətində olan Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti və səyləri nəticəsində qardaş Türkiyə ilə əlaqələrin təməli atıldı. Heydər
Əliyevin Naxçıvanda yaşadığı və işlədiyi dövrdə qonşu və qardaş Türkiyə ilə yaratdığı, qurduğu əlaqələr yalnız Naxçıvan üçün deyil, bütün bölgənin taleyi üçün önəmli rol oynadı.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Naxçıvan üçün yenidən ölüm-qalım məqamı yetişmişdi. Köhnə iqtsadi mexanizmin dağılması, yenisinin isə yaranmaması öz mənfi təsirini
bütün istehsal sahələrində göstərdiyindən əhalinin düçar olduğu maddi-sosial böhran dərinləşmişdi. Dəmiryolunun fasilələrlə işləməsi və 1992-ci ilin aprel ayının 14-dən tamamilə dayanması, 1991-ci ilin dekabr ayından muxtar respublikaya qazın verilməməsi, elektrik enerjisinin
tamamilə kəsilməsi sosial partlayış üçün zəmin yaratmışdı. Sənaye, tikinti təşkilatları lazımi
xammal və avadanlıqlarla, inşaat materialları ilə təmin olunmadığından onların əksəriyyətinin
fəaliyyəti dayanmış, qısa vaxta sənaye məhsullarının ümumi həcmi 50,3 faiz, xalq istelak malları 51,9 faiz azalmış, heç bir obyekt tikilib istifadəyə verilməmiş, işsizlik xeyli artmışdı.
Muxtar Respublikanın blokadada olmasının ən təhlükəli cəhəti həm də ondan ibarət idi
ki, əhalinin ən zəruri ərzaq məhsullarına - una, çörəyə olan tələbatının ödənilməsi minimuma
enmiş, çörək ehtiyatı iki-üç günə yetəcək qədər azalmışdı. Eyni zamanda, muxtar respublika
Ermənistan tərəfdən silahlı təcavüzə məruz qalmış, informasiya blokadası dərinləşmiş, mənfur
düşmənlə sərhəddə yerləşən yaşayış məntəqələrində yaşayış səviyyəsi dözülməz vəziyyətə
düşmüşdü.
Həmin dövrdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Naxçıvanda olması və muxtar
respublikaya rəhbərlik etməsi bu qədim odlar diyarını üzləşdiyi ağır vəziyyətdən və mənfur
düşmənin əlinə keçməkdən xilas etdi.
29 oktyabr 1991-ci ildə Naxçıvanın Sədərək rayonunda Araz çayı üzərində Naxçıvan ilə
Türkiyəni bir-birinə bağlayan müvəqqəti körpünün istifadəyə verilməsi Naxçıvanın Türkiyə
ilə əlaqələrinə önəm qazandırmışdır. Müvəqqəti körpünün açılması ilə Türkiyənin Naxçıvana
yardımları artmağa başladı. 9 noyabr 1991-ci ildə Türkiyə Qızılayı Naxçıvana 126 ton buğda
yardım etmiş, 29 noyabrda isə İgdir əhalisi və valiliyinin yardımlarından ibarət 19 kamyon
Naxçıvana yardım gətirmişdi.
1991-ci il oktyabr ayının 29-da Azərbaycanla Türkiyə arasında, Sədərək rayonu ərazisində Araz çayı üzərində salınmış müvəqqəti körpünün açılışında möhtərəm Heydər Əliyev,
Türkiyə hökumət dairələrinin nümayəndələri, Bakıdan gəlmiş Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri çıxış etdilər. Bu mühüm əhəmiyyətli hadisədən sonra Naxçıvan-Türkiyə əlaqələri yeni mərhələyə qədəm qoydu. Qardaş ölkə möhtərəm Heydər Əliyevin ciddi cəhdləri və
siyasi səyləri nəticəsində faciədən və məşəqqətdən xilas olmağa çalışan muxtar respublikaya
maddi və mənəvi dəstəyini, dostluq və qardaşlıq missiyasını XX əsrin əvvəllərində olduğu kimi həmin əsrin sonlarında da şərəflə yerinə yetirməyə başladı.
Naxçıvanın Türkiyə ilə əlaqələrinin inkişafında və bölgənin iqtisadi və hərbi müdafiəsində önəmli rol oynayacaq müvəqqəti deyil, daimi yolun çəkilməsinin əhəmiyyətini başa
düşən Heydər Əliyev daima bu məsələni diqqətdə saxlamışdır. Bu məqsədlə Türkiyə Ulaşdırma Bakanlığının Aytəkin Akagün başçılığı ilə nümayəndə heyətini Naxçıvana dəvət etmişdir.
15 noyabr 1991-ci il tarixdə keçirilən görüşdə Araz çayı üzərində körpünün tikintisi və bu
körpüdən keçişin asanlaşdırılması barədə danışırlar aparıldı. Görüşdə körpünün 1992-ci ilin
yanvar ayında tamamlanması qərara alınmış, həmçinin dəmiryolu xəttinin tikintisi ilə əlaqədar
çalışmaların sürətləndirilməsi mövzusunda razılığa gəlinmişdir. Bu barədə Türkiyə nümayəndə heyəti ilə Naxçıvan MR nazirlər Kabineti arasında protokol imzalanmşdır.
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Bu həyati tədbirlərin davamı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri
Heydər Əliyev Türkiyə Respublikası hökumətinin dəvəti ilə 1992-ci ilin mart ayının 22-dən 25ə qədər qardaş ölkədə rəsmi səfərdə oldu. Türkiyə Respublikasının Baş naziri Süleyman
Dəmirəl və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev Ankarada Türkiyə Respublikası tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına maliyyə, iqtisadi və texniki yardım göstərilməsini nəzərdə tutan birgə əməkdaşlıq protokolu imzaladılar. Protokola görə, Naxçıvanın müxtəlif sahələrdə ehtiyacını ödəmək məqsədi ilə Naxçıvana 100 milyon dollar həcmində kredit ayırması nəzərdə tutulmuşdur. Naxçıvan ilə Türkiyə əlaqələrini inkişaf etdirən
amillərdən biri də Türkiyədən Naxçıvana veriləcək elektrik enerjisi xəttinin tamamlanması idi.
Bütün bunlarla yanaşı, Naxçıvanın Türkiyənin elektrik sisteminə daxil edilməsi, tərəflər
arasında dəmiryolu, quru yolun çəkilməsi işlərinin sürətləndirilməsi, Araz çayı üzərində körpünün tikintisi, təyyarə reyslərinin təşkil edilməsi, kənd təsərrüfatı, bankçılıq, təhsil, turizm
sahələrində yardımların edilməsini Türkiyə tərəfi öhdəsinə götürürdü.
Heydər Əliyev ilə görüşdə Baş nazir Süleyman Dəmirəl Naxçıvanın iqtisadi çətinliklərinin aradan qaldırılması, ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün lazım olan bütün köməkliklərin
göstəriləcəyi barədə söz verir. Heydər Əliyev Türkiyə ilə Naxçıvan arasında imzalanan bu
müqavilənin siyasi, iqtisadi və mənəvi əhəmiyyətinə işarə edərək, bu müqavilənin Qars və
Moskva müqavilələri kimi tatixə düşəcəyini, gələcək nəsillərin , bütün Türk dünyasının bu
müqaviləni imzalayanlara təşəkkür edəcəklərini qeyd etmişdr. Həqiqətən də, Heydər Əliyevin
dahiliyi nəticəsində imzalanan bu müqavilə Naxçıvanın düşmüş olduğu ağır iqtisadi və siyasi
böhrandan və blokadadan xilas olmasında əvəzsiz rol oynamışdır.
1992-ci il may ayının 28-də Türkiyənin Baş naziri Süleyman Dəmirəl 60 millət vəkili və
40-dan çox nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə birgə Araz çayı üzərində
uzunluğu 288 metr, eni 12 metr, ümumi smeta dəyəri 5 milyon manat olan yeni körpünün "Ümid körpüsu"nün açılışını etmək üçün Naxçıvana gəldi. S.Dəmirəl Naxçıvan Hava Limanında bütün dünyanın diqqətini Türkiyə-Azərbaycan birliyinin sarsılmazlığına yönəldərək dedi: "Azərbaycan özünün ədalətli mübarizəsində tək deyil. Biz dünyanın Azərbaycan haqqında
həqiqətləri bilməsi üçün özümüzdən asılı olan hər şeyi edirik və edəcəyik. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Türkiyə həmişə Azərbaycanla olmuşdur və olacaq. Biz kədəri və sevinci birlikdə
bölüşəcəyik". O vaxt Türkiyə dövlət və hökumət nümayəndələrinin Naxçıvanda olması əhali
tərəfindən böyük sevinclə qarşılanmış, sakinlər qardaş ölkənin maddi və mənəvi dəstəyini
yüksək qiymətləndirərək, dərin ehriram nümayiş etdirmişlər.
Ulu öndər Heydər Əliyev "Ümüd körpüsü"nün Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan
Respublikası arasında iqtisadi, mədəni, insani əlaqələrin genişlənməsinə və inkişaf etməsinə,
qardaş xalqların bir birinə yaxınlaşmasına xidmət etdiyini nəzərə alaraq 9 iyun 1992-ci il tarixli
qərarla Sədərək-Dilucu körpüsünü Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında rəsmi sərhəd keçid qapısı elan etdi. İkitərəfli münasibətlərin, ticarət əlaqələrinin möhkəmlənməsi, qarşılıqlı inam və etibar mühitinin formalaşması nəticəsində türk iş adamlarının bölgəyə marağı artdı, bir çox sahələrin inkişafı üçün sərmayələr qoyuldu. Uzun illərdən bəri fəaliyyəti dayanmış tikinti təşkilatları, sənayə müəssisələri işə düşdü,
yeni şirkətlər, istehsal və emal müəssisələri yarandı. Körpünün açılmasından sonra ikitərəfli əlaqələr genişlənməyə başladı. Naxçıvandan İgdirə bu və ya digər mallarla yanaşı yanacaq da
daşınmağa başlandı. 1996-cı ilin sentyabr-dekabr aylarında Naxçıvandan İgdirə 52.460 ton
yanacaq (mazot) , 1997-ci ilin yanvar-may aylarında isə 65.731 ton yanacaq daşınmışdır.
Naxçıvan ilə Türkiyə arasında başqa bir ticarət sövdələşməsi şəkər çuğunduru ilə bağlı
olmuşdur. Türkiyə Şəkər Fabrikaları A.Ş. ilə Naxçıvan MR arasında bir protokol imzalanır.
Müqaviləyə görə Naxçıvandan alınacaq şəkər çuğunduru müqabilində Naxçıvana qənd və
gübrə verilməsi nəzərdə tutulurdu.
Heydər Əliyevin Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan ilə Türkiyə arasında mədəni əlaqələr də yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Bu əlaqələr
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zəngin tarixi keçmişə malik olsa da, 70 il tərkibində olduğumuz sovet rejimi bu əlaqələrin qarşısını almışdır. Lakin Azərbaycan müstəqilliyini elan etdikdən sonra yenidən mədəni əlaqələr
bərpa edilmişdir. 1991-ci ilin aprel-may aylarında Naxçıvan Dövlət Flarmoniyasının sənətkarları Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində, o cümlədən Ankarada, İstanbulda, Adanada, Konyada və b. şəhərlərdə konsertlər vermişdilər.
Təhsil sahəsində ikitərəfli əlaqələr inkişaf etmişdir. Heydər Əliyevin Türkiyəyə etdiyi
səfər zamanı (1992 mart) bağlanmış protokolun 2-ci maddəsinə əsasən hər il 100 tələbənin
təhsil almaq üçün Türkiyəyə göndərilməsi nəzərdə tutulmuşdu. 1992-ci ilin 21 sentyabrında
(eylül) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Türkiyənin Çağ Ögretim Anonim Şirketi
arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı. Müqaviləyə görə Şirkət Azərbaycanın bir çox şəhərlərində müasir məktəblər açmağı öhdəsinə götürürdü.. Belə məktəblərdən biri də 1993-cü
ildə Naxçıvanda açıldı. Bu dövrdə Naxçıvanın elm və təhsil baxımından əsas təhsil müəssisəsi
olan Naxçıvan Dövlət Universiteti elm və təhsil sahəsində əlaqələrin məhkəmləndirilməsində
mühüm rol oynamışdır.
1992-ci ildə Anadolu Folklor Vakfının dəvəti ilə Naxçıvanın folklor qrupları Türkiyədə
səfərdə olmuşlar. 1993-cü ilin aprel ayında Naxçıvan Dövlət Flarmoniyası ilə Dram Teatrın
əməkdaşları Qarsda teatr tamaşası göstərmişdilər.
Heydər Əliyevin Ali Məclisin Sədri işlədiyi dövrdə Türkiyənin Naxçıvanda bir məscid
inşa etməsi barədə razılıq əldə olunmuşdur. Türkiyə Diyanet Vakfı tərəfindən inşa edilən məscidin açılışı Naxçıvan Muxtariyyətinin yaranmasının 75-ci ildönümü tədbirləri zamanı olmuşdur. Məscidə 1918-ci ildə Naxçıvanın erməni zülmündən xilas edilməsində böyük xidmətləri
olan Mustafa kamal Paşanın silahdaşı Kazım Qarabəkir Paşanın adı verilmişdir. Açılışda
Heydər Əliyev, Türkiyə Diyanet İşleri Müdiri Yaşar Nuri, Kazım Qarabəkir Paşanın qızı
Timzal Qarabəkir də iştirak etmişdilər.
Sonrakı mərhələdə dövlətimizin yüksək diqqət və qayğısı ilə muxtar respublikada həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində bu diyarın xaricdən asılılığı azaldıldı. Naxçıvan özü-özünü təmin etməyə və yaşatmağa qadir olan bir regiona çevrildi. Bu körpü bizim
üçün Avropaya, Türkiyə üçün Şərqə yeni üfüqlər açdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunu novatorcasına, dinamik şəkildə, eləcə də çox uğurla davam etdirən Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev qardaş Türkiyə dövləti ilə münasibətləri yüksələn xətt üzrə inkişaf etdirərək starteji müttəfiqlik səviyyəsinə qalxmasında əhəmiyyətli rol oynadı.
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А.Мустафаев, Р.Рзаева
Нахчыван в политических отношениях Азербайджана и Турции
Резюме
С появлением Нагорно-Карабахской проблемы на фоне распада СССР в конце ХХ века в
Нахчыване также возникла напряженная социально-политическая, экономическая и военная ситуация.
Эта ситуация еще больше усугублялась разрушением участка железнодорожной линии,
соединяющей Нахчыван с другими частями Азербайджана, со стороны армян на их территории
и прекращением газовых, электрических и других коммуникационных линий.
Таким образом, Нахчыван, который был отделен от территории Азербайджана территорией Армении, оказался в полной блокаде.
Однако после возвращения в родной Нахчыван общенациональной лидер Гейдар Алиев
прилагает все усилия, чтобы Автономная Республика вышла из этой тяжелой ситуации. С этой
целью прежде всего были установлены тесные отношения с соседними странами-Ираном и
Турцией.
В статье также констатируется, что опираясь на свой опыт и личный авторитет, Гейдар
Алиев путем интенсивной деятельности за короткий срок добился открытия временного моста
через реку Араз между Нахчываном и Турцией, который азербайджанцы называли «Мост надежды», а турки-«Сердечный мост». В сложнейшую ситуацию того времени через этот мост из
Турции в Нахчыван был переброшен значительный обьем материальной помощи.
Взаимные визиты Председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Гейдара Алиева в Турции и Премьер Министра Турции Сулеймана Демиреля в Нахчыван заложили начало нового этапа в жизни Нахчывана.
A.Mustafayev, R.Rzayeva
Nakhchivan in political relations of Azerbaijan and Turkey
Summary
With the revival of the Nagorno-Karabakh conflict on the bascground of the collapse of USSR
since the end of XX centry, a tense social-political, economical,and military situation emerged in
Nakhchivan as well.
Destruction of the Armenian section of the railway line linking nakhchivan with other parts of
Azerbaijan by Armenians, cutting gas, electricity and other communication lines has aggravated this
situation.
Thus, Nakhchivan, separated from the main territory of Azerbaijan through the territory of
Armenia, has fully blockaded.
But after the returning basc of national leader Heydar Aliyev to his native Nakhchivan, tense
efforts were made to remove the crisis autonomous republic experienced, first, relations with
neighboring Iran and Turkey were established.
İt is shown in the scientific article that as a result of the intense activity carried out by Heydar
Aliyev on a basis of his knowledge and personal effect,in a short time,which the Azerbaijanis called “
bridge of hope”, Turks called the “ bridge of heart”, the temporary bridge between nakhchivan and
Turkey on the Araz River was opened, and by the use of this bridge, much aids were come from
Turkey to Nakhchivan.
The reciprocal visits of Heydar Aliyev, the Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan, to
Turkey and Suleyman Demirel, the Prime Minister of Turkey, to Nakhchivan have founded a new
stage in the life of Nakhchivan.
Rəyçi: t.f.d. İ.Kəngərli
Redaksiyaya daxil olub: 12.12.2019
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Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
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QUBA-XAÇMAZ İQTİSADİ RAYONUNDA EKOTURİZMİN
İNKİŞAF AMİLLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Açar sözlər: təbii ehtiyatlar, tarixi-mədəni ehtiyatlar, ekzotik landşaft, mineral su ehtiyatları, mədəni irs,
rekreasiya ehtiyatları
Ключевые слова: природные ресурсы, историко-культурные ресурсы, экзотический ландшафт,
минеральные водные ресурсы, культурное наследие, рекреационные ресурсы
Key words: natural resources, historical and cultural resources, exotic landscape, mineral water
resources, cultural heritage, recreation resources

Təbii ehtiyatlar dedikdə, təbii ərazi kompleksləri və onların xüsusiyyətləri (ekzotik landşaft, obyektlərin forması və görünüşü) nəzərdə tutulur. Tarixi-mədəni abidələr özündə maddi,
yəni insanların dərketmə ehtiyacına yönəlmiş tarix və mədəniyyət abidələrini, təsərrüfat sahələri
müəssisələrini və s., bununla yanaşı, mənəvi, yəni xalqın və cəmiyyətin ictimai həyatında, elmdə, incəsənətdə mənəvi irsləri ehtiva edir. Ümumilikdə götürdükdə rekreasiya ehtiyatları əhalinin yüksək axını ilə birbaşa əlaqəlidir. Belə bir fikir formalaşır ki, yalnız əhalinin yüksək səviyyədə axın etdiyi ərazilərdə vacib rekreasiya sərvətləri mövcuddur. Əraziyə axın yüksək səviyyədə olanda, oradakı rekreasiya ehtiyatlarının əhəmiyyəti zamanla azalmağa başlayır. Təbii ehtiyatların əhəmiyyətinin tam yox olması mümkün deyil, lakin axın çox olduğu zaman təbii ehtiyatlar zərər görə bilir və onu tam olaraq əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq qeyri-mümkündür.
Turizm obyektləri tarixi, təbii, sosial və mədəni ehtiyatlardır. Bu ehtiyatlara turistlərə
nümayiş etdirmək üçün abidələr və s., habelə turistlərin mənəvi ehtiyacını qarşılayan, fiziki və
zehni qüvvənin bərpasına kömək edən obyektlər daxildir. Turizm obyektləri dedikdə turizm
sənayesində istifadə etmək üçün əlverişli olan tarixi, mədəni, sosial, iqtisadi və təbii ehtiyatlar
nəzərdə tutulur, Turizm ehtiyatlarından uzunmüddətli istifadə onun unikallığından, məxsus
olduğu ərazinin coğrafi imkanlarından, həmçinin ona ayrılan vəsaitdən bilavasitə asılı olur.
Regionun turizm obyektləri dedikdə, səyahət zamanı turistlərin tələbatını qarşılaya bilən, ekoturizmin inkişaf etdirilməsi üçün maddi baza yaradan iqlim, arxeoloji, tarixi, sosial,
mədəni, memarlıq, əyləncə, dini və başqa ehtiyatlar nəzərdə tutulur. Turizm ehtiyatları turizm
menecmentində başlıca rol oynayır. Bununla bərabər, həmin regionda turizm sahəsinin formalaşmasını müəyyənləşdirir. Xüsusən, adı çəkilən obyektlər turizm biznesinin effektiv inkişafının özülünü təşkil edir [1].
Rekreasiya ehtiyatları anlayışında tarixi-mədəni obyektlər çox əhəmiyyətli yer təşkil
edir. Bu obyektlər cəmiyyətin inkişafının qədim dövrlərini nümayiş etdirən və mədəni irsi
özündə ehtiva edən amillərdir. Bu ehtiyatlar rekreasiya fəaliyyətinin mədəni və dərketmə növlərinin formalaşması üçün mənbə kimi rol oynayır, rekreasiya fəaliyyətini optimallaşdırır, tərbiyələndirici funksiya daşıyır. Tarixi-mədəni abidələrin məkanları ekskursiya marşrutlarının
təşkili istiqamətlərini təyin edir.
Tarixi abidələr qədim tikililəri, önəmli tarixi hadisələri nümayiş etdirən yerləri, məkanları, məntəqələri, müxtəlif memarlığa malik binaları özündə cəmləşdirir. Tarixi abidələr, həmçinin xalqın keçmişində məxsusi rol oynamış insanların həyat və fəaliyyəti ilə əlaqəli mənəvi
və maddi nümunələri də əks etdirir.
Azərbaycan Respublikasının şimal-şərq ərazisində Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu yerləşir. Bu regiona Siyəzən, Qusar, Quba, Xaçmaz və Şabran inzibati rayonları aiddir. Quba-Xaç172
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maz əhalisinin etnik və milli tərkibinin çeşidliliyi ilə fərqlənən bir region olduğu üçün, burada
yerli adət-ənənələr tarix boyu mühafizə edilib saxlanılmışdır. Ölkəmizin prezidenti regionda
ekzotik landşafta və qədim tarixə malik Xınalıq kəndinə xüsusi diqqət ayırmışdır və burada
infrastrukturun formalaşdırılmasına başlanılmışdır.
Region iqtisadi-coğrafi mövqe cəhətdən əlverişlidir. Region ərazisindən şimal tərəfdən
Rusiya Federasiyası və MDB ölkələrinə istiqamətlənmiş nəqliyyat və rabitə xətləri keçir. Digər tərəfdən isə o, iqtisadi cəhətdən güclü Abşeron iqtisadi rayonuna yaxındır və Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Bu isə öz növbəsində Quba-Xaçmaz regionunda turizm sənayesinin
inkişafına və təşəkkülünə şərait yaradır. Regionda turizm, əsasən dərketmə, müalicə, istirahət,
əyləncə istiqamətində ixtisaslaşmışdır.
Təbiətinin ən xarakterik cəhəti ekzotik landşafta, mülayim iqlimə, mineral bulaqlara və
gözəl təbiətli dəniz sahillərinə sahib olmasıdır. Böyük Qafqazın uca dağlarından olan Bazardüzü zirvəsi, Şahdağ, Heydər Əliyev zirvəsinin yerləşdiyi Tufandağ bu bölgədə yerləşir. Regionun Bakının yaxınlığında yerləşməsi turizm sahəsinin davamlı inkişafı üçün böyük imkanlar yaradır. Təngəaltı dərəsi, Afurca şəlaləsi, Qubada yerləşən Qəçreş, qızıl qumlu çimərliklər təbiət qoynunda istirahətə üstünlük verənləri özünə cəlb edən vacib məkanlardan sayılır.
Çeşidli tarixi-mədəni ehtiyatlar, türbələr, möcüzələrlə dolu Beşbarmaq qayası, Atəşpərəstlər
məbədi, qədim Çıraqqalanın qalıqları, orta əsr şəhər abidələri, Cümə məscidi (Quba) və s.
daim turistlərin diqqət mərkəzindədir. Bu bölgədə turistlər üçün nəzərdə tutulmuş yerləşdirmə
müəssisələrinin sayı artmaqdadır [8].
Regionun turizm imkanları böyük perspektivə malikdir. İqtisadi rayon təbii zənginliklərlə bol olduğuna görə, onun ərazisində yaşayış məskənlərinin, tarixi abidələrin və mədəni
ünsürlərin meydana gəlməsi tarixi qədim zamanlara gedib çıxır. Yer kürəsinin ən nadir etnik
azlıqlarından biri hesab edilən Şahdağ milli qrupunun nümayəndələri, Azərbaycanın aborigenləri sayılan müxtəlif azsaylı yerli xalqlar bunun aşkar sübutudur. Regionun coğrafi aspektdən uca dağlar və nəhəng dəniz zolağı arasında yerləşməsi, habelə səfalı iqlimi, dağlıq ərazilərdə yerləşən meşəlikləri onun təbii turizm ehtiyatları baxımından olduqca zəngin olduğunun
bariz nümunəsidir. Regionun bu ehtiyatarından hələ də lazımi qədər istifadə olunmur. Regionların sosial və iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramına uyğun olaraq, Quba-Xaçmaz iqtisadi
rayonunda infrastruktur imkanlarının miqyası genişləndirilir.
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun ərazisi düzənlik və dağlıq hissələrdən təşkil olunub.
Dağlıq hissəyə Böyük Qafqaz dağ silsiləsinin dağlıq və dağətəyi zonalarını, düzənlik hissəyə
isə Xəzər dənizi və Baş Qafqaz dağ silsilələri arasındakı Samur-Dəvəçi ovalığı və Qusar maili
düzənliyi aid edilir. Regionda ən hündür zirvə Bazardüzü dağıdır. Şollar düzü Qudyalçay və
Samur çayları arasındadır. Xəzər dənizi sahillərində qumların zolaqvari şəkildə yayılması çimərlik turizminin inkişafı üçün olduqca əlverişlidir. Dənizdəki terraslar sahil zonası relyefinə
xüsusilə gözəl görkəm verir. Bu, Siyəzən və Şabran şəhərlərinin ərazisində, eləcə də Beşbarmaqdan Ələtə qədər sahil bölgəsində aydın əks olunur. Quba-Xaçmaz regionunun iqlimi və
təbiəti rekreasiya məqsədi ilə istifadə üçün olduqca əlverişlidir.
İqtisadi rayonun təbii turizm ehtiyatlarının arasında hidroloji ehtiyatların (mineral və
yeraltı sular, çaylar, göllər və s.) önəmi də çox böyükdür. Quba-Xaçmaz regionunun ən məşhur çaylarına Qudyalçayı, Samur çayını, Qusarçayı, Quruçayı, Ağçayı, Qaraçayı, Vəlvələçayı
və başqalarını misal çəkə bilərik. Bu çaylardan 100 km-dən artıq uzunluğa malik olanlar Qusarçay, Qudyalçay, Samur çayıdır. Çaylardan turizm məqsədləri üçün istifadə edilir. Bir sıra
çayların üzərində olan şəlalələr təbii turizm obyektləri hesab edilir. Vəlvələçay üzərində yerləşən Afurca şəlaləsini turizm obyekti kimi istifadə olunan təbiət abidəsinə misal çəkmək olar.
Axdığı hündürlük təxminən 75-80 metrdir və o, möhtəşəmliyi və bənzərsizliyi ilə turistləri
özünə cəlb edən təbii obyektdir. Azərbaycanın təbiət abidələrinin siyahısına daxil edilmiş bu
şəlalə, dövlət tərəfindən xüsusi mühafizə olunur. Vəlvələçay üzərindəki Kinxırt şəlaləsi də
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füsunkar bir təbiət hadisəsidir. Pirbənövşə şəlaləsində suyun təzyiqi ilə yonulmuş qaya,
minarə formasını almışdır.
Quba-Xaçmaz regionunda turizmə yararlı göllər də yerləşir. Buradakı ən böyük göl
Ağzıbirçala gölüdür. Həmin göl Şabran rayonunda yerləşir. Dövlət bu ərazini qoruq elan
etmişdir, yalnız ilin müəyyən zamanlarında ov etməyə icazə vardır. Qoşanohıır gölü isə Quba
rayonunda yerləşir. Noyabrın sonlarından aprel ayının əvvəllərinədək gölün səthi buzla
örtülür. Yay mövsümündə gözəl mənzərə seyr edərək istirahət etmək üçün əvəzsizdir. Qusar
rayonunda yerləşən Bənövşə gölünü də təbii turizm ehtiyatlarına misal olaraq göstərə bilərik.
Göl sıx meşəliyi, eləcə də təmiz dağ havası olan bir ərazidə yerləşir. Gölün suyu olduqca
şəffaf və təmizdir. Gölün rekreasiya əhəmiyyətini artıran amillərdən biri də ətrafında bitən
böyürtkən kolları, bənövşə, müalicəvi otlar və bitkilərdir.
Quba-Xaçmaz regionunda mineral su ehtiyatları bolluq təşkil edir. Mütəxəssislər Şabran
rayonunda yerləşən Qalaaltı mineral suyunu Karpat dağlarının ətəyindəki məşhur Truskavets
mineral suları ilə müqayisə edirlər. Böyük Qafqaz silsiləsinin yamacında yerləşən mineral bulaqlar içində ən məşhurları Quba rayonundakı Düz Bilici Balbulaq, Cimi, Xaşı, Xaltan mineral sularıdır. Quba-Xaçmaz regionunda yerləşən mineral su ehtiyatlarının imkanlarından cari
zamanda tam şəkildə istifadə olunmur. Quba-Xaçmaz regionunun landşaftı əhatə etdiyi ərazilərdə müxtəliflik təşkil edir. Beləliklə, regionda bir neçə landşaft zonası fərqləndirilir ki, bunların hər birinin də özünəməxsus ecazkarlığı vardır. Bunlar arasındakı qurşaqlara enliyarpaqlı
dağ-meşə landşaft qurşağında yüksəkliyinə görə fərqli (alçaq, orta, yüksək) zonaları misal
çəkə bilərik. Quba və Qusar rayonlarında rekreasiya və turizm mövqeyindən alçaq dağ-meşə
landşaft qurşağı daha çox mənimsənilib. Ümumilikdə, iqtisadi rayon ərazisinin təxminən
11%-i meşələrin əhatəsindədir. Həmçinin, Altıağac və Şahdağ milli parklarının bir hissəsi də
Quba-Xaçmaz regionunun ərazisində yerləşir. Bu milli parkların təbiətinin rəngarəngliyi və
füsunkarlığı turizm fəaliyyətini inkişaf etdirmək üçün təbii imkanlardır.
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu tarixi və mədəni abidələrlə zəngin bir ərazidir. Bu ərazidə
qədim qalalar, məqbərələr, türbələr, mağaralar, şəhər qalıqları, istehkamlar, pirlər və turizm
baxımından digər görməli abidələr yerləşir. Bu mədəni-tarixi obyektlər dünya, ölkə və lokal
əhəmiyyətli kimi meyarlara əsasən qruplaşdırılır. XIX yüzilliyin ortalarından etibarən Quba
rayonunun ticarət və işgüzar mərkəzi sayılan şəhər mərkəzində Quba hakimlərinə məxsus Xan
sarayı var idi. Quba əhalisi əvvəllər Xan sarayının olduğu meydanı hazırda Bazar adlandırır.
Şəhərdəki ən məşhur tarixi-mədəni abidələrə misal olaraq Quba qalasının qədim hasarlarını,
İnqilab meydanını, Cümə məscidini, Tarix muzeyini, A.A.Bakıxanovun ev muzeyini, gümbəzli hamamı və s. göstərə bilərik [7].
Bütün bu qeyd olunanlar, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun qədim tarixə, gözəl iqlimə,
mükəmməl coğrafı mövqeyə malik olmasının bariz göstəricisidir. Zəngin təbii və tarixi-mədəni ehtiyatlardan istifadə nəticəsində Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda ekoturizmin inkişaf imkanlarını genişləndirmək, regiona həm yerli, həm də xarici turistləri cəlb etmək mümkündür.
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И.Ф.Гаралова
Оценка факторов развития экотуризма
в Губа-Хачмазском экономическом районе
Резюме
Статья посвящена оценке важных факторов для развития экотуризма в Губа-Хачмазском
экономическом районе. В статье анализированы природные и историко-культурные ресурсы и
их роль в развитии экотуризма. А также проанализированы рельеф и климатические условия,
гидрологические и лесные богатства, природные ресурсы в виде источников минеральных вод
и историко-культурных в виде древних замков, могил, гробниц, а также пещер и остатков городов и других историко-культурных богатств региона. Богатое природное и историко-культурное наследие показало возможность развития экотуризма в Губа-Хачмазском экономическом
районе.
I.F.Garalova
Analysis of factors development of ecotourism in the Guba-Khachmaz region
Summary
This article is dedicated to the assessment of the essential factors for the development of
ecotourism in the Guba-Khachmaz economic region. Natural, historical and cultural resources have
been analyzed and their role in the development of ecotourism have been assessed. Natural, historical
and cultural resources consisting of landscape and climate, hydrological and forest resources, natural
resources consisting of mineral water, ancient castles, tombs, caves, remains of cities, fortifications of
the region have been examined. Development opportunities in Guba-Khachmaz region due to the
utilization of abundant natural, historical and cultural resources have been indicated.
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Современное мировое развитие во все большей мере характеризуется появлением
сложно переплетенных процессов национального самоутверждения и роста национализма, межнациональных противоречий и конфликтов.
К сожалению, на протяжении десятилетий проблемы, возникающие в результате
активизации национализма, оставались “незамеченными". Стало очевидным, что вопросы деформации национального развития, отражаясь в национальном самосознании,
порождают чувство обиды, создают почву для конфликтов, сепаратизма.
Уже более 30 лет продолжается вооруженный конфликт между Азербайджаном и
Арменией. Главная причина его - в территориальных притязаниях Армении и сепаратистских выступлениях части армянского населения Нагорного Карабаха, стремящихся
обосновать историческую принадлежность этой территории Армении.
Карабах - древняя азербайджанская земля, один из первых очагов цивилизации, о
чем свидетельствуют археологические раскопки в пещерах Азых, Таглар и др.
В античную эпоху Карабах входил в состав Кавказской Албании - древнего азербайджанского государства, этнический состав населения которого состоял в основном,
из кавказоязычных племен. Древняя Албания возникла в IV в д.н.э. и располагалась на
левом и правом берегах Куры. В состав Правобережной Албании входил Арцах, который с ХVI - ХVII века стал называться Карабахом.
В армянской историографии уже давно существует точка зрения, согласно которой территория НКАО являлась "неотъемлемой" частью Армении. Она была заложена
еще в прошлом веке деятелями армянской культуры (М.Чамгян, К.Шахназарян,
И.Эмин, К.Патканов и др.). По их мнению, территория правобережья Куры (где находилась НКАО) в течении почти 600 лет (II века до н.э. по IV в.н.э.) входила в состав Армении и издревне здесь проживало армянское население (1, с. 68). Но этот тезис носит
явно не научный характер и является домыслом армянской историографии. В действительности основное население этой части Албании составляли племена, известные еще
Геродоту (греческий историк, V в. до н.э.) под названием утиев. Даже согласно "отцу
армянской истории" Мовсесу Хоренаци, поколения Аррана - легендарного родоначальника албан, обитали на" северной стороне нашего отечества" (то есть - Армении). Далекие потомки утиев - удины и ныне живут в Азербайджане. (1, с.71) Язык удин-утиев
относится к местным языкам и ничего общего не имеет с армянским языком. Начиная с
У века н.э. Арцах является одним из политических центров Албании. Столица Албании
- Партава (Барда), находилась именно здесь.
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Албания относится к числу тех стран, где христианские общины возникли в
начале нашей эры. Согласно албанской традиции, албанская церковь была создана
учеником апостола Фаддея - Елисеем и поэтому она считается апостольской. В 313
году албанский царь Урнайр объявил христианство государственной религией. К 340 г.
Албанская церковь была автокефальной. Это означало, что албанский клир сам избирал
главу албанской церкви. Патриархи албанского католикосата с 551 года носили титул
"католикоса Албании". С начала VII в. албанская церковь совместно с грузинской
примкнула к диофизитству. Но в начале VIII века албанская церковь под давлением
арабов и при активном содействии армянской церкви стала монофизитской.
Арабы не могли допустить идеологического единства Албании с Византией. В результате арабы покончили с суверенитетом Албании, а албанская церковь была починена армянской. Это и положило начало постепенной деэтнизации албанского этноса.
Несколько позднее в условиях потери государственной и церковной самостоятельности
в западных областях Албании-Карабахской зоне, куда постепенно начинают проникать
армянские элементы начинается григорианизация населения, которая влекла за собой
арменизацию части населения Албании. (1. с. 62)
Армянская григорианская церковь воспользовавшаяся захватом Северного Азербайджана царской Россией смогла добиться в 1836 г. ликвидации албанской церкви и
ее присоединения к армянской. Архив албанской церкви был передан армянской
церкви и с разрешения синода в 1909-1910 г. были уничтожены старые архивные материалы, и в том числе материалы албанской церкви. (6. с. 38)
Завоевание Петром I в 1722-23 гг. северо-восточных областей Азербайджана отвечало и интересам армян, которые хотели с помощью России создать здесь свои колонии. 10 ноября 1724 г. Петр I выдал грамоту армянскому патриарху Исайю и всему
армянскому народу о дозволении армянам селиться в Баку. Согласно указу русскому
командованию предписывалось всячески стараться, чтобы армяне селились в Баку,
Дербенте и прочих местах, а персиян (персиянами Бутков называл местных жителей
азербайджанцев) при случае даже вытеснить. (2. с. 96) В указе Петра 1-го говорилось,
что армян надо принимать ласково, отводить им удобные места для поселения. После
смерти Петра I-го, его жена Екатерина I 22 февраля 1726 года издала повторный указ.
Таким образом, заселение армянами северо-восточного Азербайджана, особенно
торговых городов Баку, Дербента начинается именно с этого времени. (2. с. 31)
С наступлением феодальной раздробленности на территории Азербайджана образовались ханства, среди них - Карабахское ханство, первым правителем которого был
Панах Али-хан. Новая резиденция правителей - крепость Панахабад, позднее переименованная в Шушу, стала столицей Карабахского ханства. Карабахское ханство переживало бурное развитие в годы правления Ибрагим-Халил хана, развивало дипломатические и торгово-экономические связи с другими азербайджанскими ханствами, а также с
Турцией, Ираном, Грузией.
Туркменчайский договор, подписанный 10 февраля 1828 года между Россией и
Ираном, разделивший Азербайджан между этими двумя странами, сыграл трагическую
роль в истории азербайджанского народа. Азербайджан, лишившись самостоятельности
и территориальной целостности, конечно, не смог помешать алчным притязаниям
армян, которые пользовались благосклонностью России. А Россия, желая утвердиться
на Среднем и Ближнем Востоке, решила использовать армян и создать христианский
плацдарм на стыке Азербайджана, Ирана и Typции.
Завоевание Россией Иреванского и Нахичеванского ханств воодушевило армян и
они в декабре 1827 г. представили Николаю 1 проект создания армянской автономной
области в составе России. Николай 1 приказом от 21 марта 1828 г. Объявил о создании
"Армянской области" на исконно азербайджанских землях - Иреванской и Нахичеван177
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ской ханств. (9. с. 52)
Армянская область, просуществовавшая только с 1828 по 1840 г., стала центром
консолидации армян из Ирана и Турции. Уже первые годы после завоевания (1828-1830
годы) ознаменовались массовыми переселением и армян из Ирана и Турции в Азербайджан, резким увеличением количества армян именно в "Армянской области", и естественно, снижению удельного веса азербайджанцев.
Карабахское ханство было ликвидировано еще в 1822 году и тогда же, было проведено "Камериальное описание Карабахской провинции" по распоряжению генерала
А.П.Ермолова, которое было опубликовано в 1866 г. По расчетам историка Х.Д.Халилова, согласно этому камериальному описанию в 1823г. в Карабахе было 20.095 семей,
в т.ч. 15.729 азербайджанских - 78,3% и 4.366 армянских семей - 21,7%. (6. с. 84)
Такое увеличении числа армян в Карабахе за 10 лет не могло произойти за счет
естественного прироста. Это произошло главным образом за счет переселения армян в
Карабах.
Русско-турецкая война 1828-1829 годов, которая закончилась победой России, также способствовала переселению армян в Азербайджан. Согласно Адрианопольскому договору, заключенному 2 сентября 1829 г. между Россией и Турцией, в течении 18 месяцев армянам разрешалось со своим семейством и движимым имуществом переселиться в
Россию, и конечно же в Азербайджан. Таким образом, начинается массовое переселение
армян из Турции в Азербайджан, которое продолжалась в течение ХIХ века и в начале
XX века. Русский историк Н.И.Шавров в своей книге "Новая угроза русскому делу в Закавказье. Предстоящая распродажа Мугани инородцам" писал: «С 1828 по 1830 годы мы
переселили в Закавказье свыше 40 тыс. персидских и 84 тысячи турецких армян и возводили их на лучших казенных землях в губерниях Елизаветпольской и Иреванской, где
армянское население было ничтожно. Нагорная часть Елизаветпольской губернии и берега Гекчи заселены этими армянами. Необходимо иметь в виду, что за 124.000 армянами официально переселенными, переселилось сюда и множество армян неофициальных,
так что общее число переселившихся значительно превышает 200.000 человек». (8. с. 65)
Переселение армян продолжалось и после Крымской (1853-56 гг.) и русскотурецкой войн 1877-1879 гг. Как свидетельствует историк Н.И.Шавров: “Генерал ТерГукасов вывозит к нам в Сурмалийский уезд (в Ираванской губернии) 35.000 кибиток
турецких армян, которые и остаются у нас. После этого начинается непрерывный поток
армян из Малой Азии, переселяющихся отдельными лицами и семьями. Еще в более
широких масштабах начинается переселение армян в период с 1893 по 1894 гг., во
время армянских беспорядок в Турции...ко времени прибытия в край в 1897 г. вновь
назначенного главноначальствутощего князя Г.С.Голицина, пришлых армян было уже
не 100.000 как в 1894 г., а около 900.000". (8. с. 66)
По приблизительному подсчету азербайджанского историка Б.Наджафова на земли Закавказья, в основном заселенных азербайджанцами, было переселено только до
1897г. около 2 миллионов армян. (7. с. 30)
Обратимся еще раз к Н.И.Шаврову: "...Наибольшее количество переселенцев выпадают на долю армян: из 1 млн.300 тыс. душ, проживающих ныне в Закавказье армян
более 1 млн. не принадлежит к числу коренных жителей края и поселены нами. ...Широко использовав лжесвидетельство, армяне из безземельных пришельцев захватили
огромные пространства казенных земель". (8. с. 61.)
А вот что пишет в "Записках о переселении армян из Персии в наши области"
А.С.Грибоедов: "Армяне большею частью поселены на землях помещичьих мусульманских...также мы с ним немало рассуждали о внушениях, которые должно делать
мусульманам, чтобы помирить их с нынешним их отягощением, которые не будет
долговременно, и искоренить из них опасение насчет того, что армяне завладеют
178
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навсегда землями, куда их на первый раз пустили". (4. с. 339)
Таким образом к концу ХIХ века "безземельные пришельцы" армяне с помощью Российской империи захватили обширные исконно-азербайджанские земли. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. На новом историческом этапе армянские националшовинисты поставили перед собой цель создать на захваченных землях Азербайджана
армянское государство. Окрыленные поддержкой царских колониальных властей армянские лидеры выдвигают идею создания буферного "армянского государства" – Великой
Армении "от моря до моря". Их территориальные притензии охватывают обширные
территории Азербайджана (Нахичевани Зангезур, Карабах) и не только Азербайджана.
Столь категоричный вывод однозначно вытекает из большого количества документов и фактов, зафиксированных историей, среди которых особое место занимают
доклады и свидетельства дипломатов, политических и государственных деятелей России и др. стран.
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F.B.Aydəmirova, X.Q.Dadaşova
Ermənilərin Azərbaycana köçürülmə siyasəti haqqında
Xülasə
Məqalədə Rusiya tərəfindən ermənilərin Azərbaycana köçürmə siyasətinin mərhələləri təhlil
olunur. Ermənilərin hansı ərazilərdə məskunlaşdığı, bu ərazilərin kimə məxsus olduğu mənbələr əsasında göstərilir. Mənbələr əsasında qeyd olunur ki, Rusiya dövləti səviyyəsində və ardıcıl həyata keçirilən erməni köçürmələri müsəlman-türk əhalinin yaşadığı torpaqlarda demoqrafik vəziyyətə çox kəskin şəkildə mənfi təsir göstərmişdir. Ermənilərin separatizmə meyli olmaları Ermənistan dövləti siyasətinin əsas istiqaməti olduğu qeyd edilir.
F.B.Aydamirova, Kh.G.Dadashova
The problem of settelment of Armenians in the territory of Azerbaijan
Summary
The article analyzes the stages of Armenia's migration policy to Russia by Russia. It is indicated
on the basis of the sources where Armenians live and who owns these territories. According to these
sources more the following notes. At the level of the Russian Federation, the sequence of lite-spending
Armenian refugees living in the territory of the Muslim-Turkish population according to demographic
provisions it had a very negative effect. It is noted that Armenians' tendency for separatism is the main
direction of Armenian state policy.
Рецензент: д.ф.ф. С.А.Бабаев
Redaksiyaya daxil olub: 09.12.2019
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Щюрмятли мцяллифляр!
«Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри» адлы али мяктяблярарасы елми мягаляляр
мяъмуясиндя чап олунмаг цчцн елми мягалялярин гябулуну давам етдирир. Мяъмуяйя дилчилик,
ядябиййатшцнаслыг, педагоэика, психолоэийа, фялсяфя вя иътимаи елмлярин актуал проблемляриня даир
мягаляляр дахил едилир.
Мягаляляр ашаьыдакы шяртлярля гябул едилир:

Мягаляляр Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя гябул едилир.

Мягалялярин щяъми 5 сящифядян аз олмамалыдыр.

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

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





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

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