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ДИЛЧИЛИК - ЛИНГВИСТИКА

X.S. ABBASOVA
Азярбайжан Дилляр Университети
(Bakı ş., R.Behbudov küç., 60)

ALMAN DİLİNDƏ PARONİM SÖZLƏR HAQQINDA
Açar sözlər: paronim, kommunikasiya prosesində səhvlər, danışıq fiquru.
Ключевые слова: паронимия, ошибки в процессе коммуникации, речевые фигуры.
Key words: paronym, mistakes in communication process, speech figures.

Paronim sözlər cümlədə və ya mətndə işləndikdə çox vaxt anlaşılmazlıqlar yaradır və
dilin öyrənilməsini çətinləşdirir. Hansı sözlərin paronim kimi çıxış etməsi danışanın təhsil
səciyyəsindən, sosial, bölgə və dil mühitindən çox asılı olur.
Paronimlərdən müəyyən oyunlarda, qeyri-adi zarafat və əyləncələrdə istifadə edilir,
çünki həmin sözlərin təsiri və mənası asanlıqla dinləyicini öz təsiri altına alır və onu daha tez
inandırır. Bu cür ünsiyyətdən sonra dil daşıyıcıları heyrətli dərəcədə yenidən bu məsələ haqqında düşünürlər. Bir-birləri ilə yazıda və səslənmədə eynilik və ya oxşarlıq təşkil edən sözlər
əşyanı, materialı iki cür, iki nöqteyi-nəzərdən ifadə edə bilirlər:
Birincisi, kommunikasiya prosesində səhvlər mənbəyi kimi;
İkincisi isə, nitq, danışıq fiquru kimi, bu həm də sözlərin səslənmə eyniliyinə və oxşarlığına əsaslanan „söz oyunu“ məsələsidir.
Bu baxımdan paronimlərin şərhinə linqvistik və stilistik cəhətdən iki cür yanaşmaq
mümkündür.
İlk növbədə birinci istiqamətə fikrimizi yönəltmək istəyirik. Bu istiqamət isə oxşar
səslənən sözlərin linqivistik şərhini ehtiva edir.
Formal cəhətdən oxşar, eyni görünən və ya səslənən sözlər problemi konkret cümlələrdə
çox vaxt bir-birlərilə səhv olaraq qarışıq salınması məsələsi bugünkü günə qədər mübahisəli
olaraq qalmaqdadır. Bu mübahisə ilk növbədə həmin məsələyə həsr olunmuş ədəbiyyatlarda
və terminologiyada da açıq-aydın görünməkdədir. Omonimlərə və antonimlərə dair bir çox
dilçilik əsərləri, bir çox dillərdə iri həcmli lüğətlər həsr edilməsinə baxmayaraq, əksər elmidilçilik qaynaqlarda və ixtisas kitablarında bir-birlərilə oxşarlıq təşkil edən qəbul edilmiş
terminlərin mövcudluğu və dildə qarışıq salınan sözlər problemi toxunulmamış qalır. Müvafiq
alman ədəbiyyatlarında çox zaman Paronymie, Paronymik və bəzən də paronomasic və hətta
paronomazä kimi terminlərə rast gəlirik. Bu leksik görüntü üçün çox zaman „Dublette“,
„Doppel formen“ və yaxud „Doppelbildung“ kimi terminlərdən istifadə olunur.
Tədqiqatçıları uzun illərdir eyni cür və ya oxşar səslənən sözlərələ tanışdırlar və onlara
məlumdur ki, eyni və ya oxşar səslənən sözlər danışıq prosesində təkcə uşaqlar tərəfindən deyil, həm də savadlı insanlar arasında da səhvən işlədilirlər. Onlar həm də ana dillərində də dolaşıq salınırlar. Şübhəsiz ki, bizim burada paronim adlandırdığımız sözlər tez-tez xarici dilləri
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öyrənənlər tərəfindən qarışıq salınır. Belə qarışıqsalmanın tədqiqi ancaq bizim tədqiqatımızın
əsasını təşkil etmir, əgər elə olsaydı, onda bu mövzuya tamamilə başqa nöqteyi-nəzərdən-psixolinqvistik baxımından yanaşmalıyıq. Və bu iş psixolinqvistik prinsiplər əsasında tədqiq
edilməli idi. Bu tədqiqatda bizi daha çox məsələnin linqvistik tərəfi maraqlandırır və biz araşdırmalara əsasən xarici dillər baxımından tədqiq edirik. Bu problemə həsr edilmiş ədəbiyyatda
ancaq asanlıqla, yüngül dolaşıq salınan sözlərin siyahısına rast gəlmək mümkündür. Bunlar
isə cüt, qoşa söz formasında mövcud olurlar və ancaq onlar tamlığa, bitkinliyə iddia edə bilmirlər. Hər bir qoşa, yanaşı gələn söz ayrı-ayrılıqda açılır və izah edilir. Ancaq bu leksik
problem haqqında aparılan araşdırmaların əksəriyyətində leksik vahidlərin görüntüsü haqqında nəzəri ümumiləşmələr çatışmır. Bu faktdan və materiallardan çıxış edərək demək olar ki,
paronomiyanın mövcud olması bir çox tədqiqatçılar tərəfindən yalnız səhv mənbəyi kimi
tanınıb, ancaq bu müvafiq ədəbiyyatda verilən bir neçə və ya daha çox tərifdə özünü göstərmir. Biz də bunu normal hal hesab edirik və buna görə də paronimlər və bir çox söz cütləri
arasındakı sərhədi müəyyən qədər dəqiqləşdirmək üçün, onların başqaları ilə təbii, yoxsa
qeyri-təbii qarşılaşmalarını və başqa mənşəyə malik olmalarını dəqiqləşdirmək üçün aşağıdakıları qeyd etmək istərdik. Aşağıdakılar paronim kimi götürülə bilməzlər:
1) Eyni leksemin paradiqmatik formaları:
məsələn, /dasjenige/ – /desjenigen/; /Vater/ – /Väter/; /Stadion/ – /Stadien/, /hoch/ –
/hohes/ və s.
2) Fərqli, müxtəlif leksemlərin hallanması, elastikləşməsi nəticəsində təsadüfi yaranan
dolaşıqlığa gətirib çıxaran oxşar səslənən formalar: məsələn, /(die sich) exgebenden
(Schwierigkeiten)/, /(die dir) ergebenen (Freunde)/ və s.;
3) Fərqli qrammatik növdə olan, eyni cür səslənən eyni və qeyri-bərabər cəm formasına
malik olan isimlər: məsələn, /der/das Junge/ – /die Jungen/; /der, die Kunde/ – /die Kunden/;
/der/das Band/ – /die Bände/ /die Bänder/ və s.;
4) Başlanğıc qrafeminin fərqli forması olan eyni cür səslənən formalar: məsələn,
/Schuld/ – /schuld/; /Recht/ – /recht/; /Trotz/ – /trotz/; /Morgen/ – /morgen/ (ancaq morgen –
morgens kimi cütlüklər bura aid deyil) və s.;
5) Cüt, qoşa işlənən sözlər birinci cütlükdə birinci hissəsi ayrı yazılan, ikinci hissədə isə
birlikdə yazılan sözlər; məsələn, /so lange/ – /solange/; /zu viel/ – /zuviel/; /leer laufen/ –
/leerlaufen/ və s.;
6) Omoqraflar; məna və ya semantik cəhətdən uyğun gəlməyənlər: məsələn, /August/ –
/Augúst/; /übersértzen/ – /übersetzen/ və s.;
7) (Cinsə görə fərqlənən şəkilçilərlə düzələn isimlər): məsələn, Arbeiterin < Arbeiter;
Bäuerin < Bauer; Löwin < löwe. (Ancaq Oberin və - Ober qoşa işlənən sözlər fərqlənir, çünki
birinci söz düzəltmə söz kimi düzəlməyib, bu səbəbdən də Kellnerin sözü ilə əvəzedici
sayılmır. Belə sözləri bir paronim kimi başa düşürük) və s.;
8) Alloleksemlər/söz variantları: məsələn, /Cousine/ – /Kusine/; /Ochse/ – /Ochs/;
/Glaube/ – /Glauben/; /Drillich/ – /Drilch/; /Rinderbraten/ – /Rindsbraten/; /Scheich/ –
/scheik/; /Neugier/ – /Neugierde/; /darin/ – /drin/; /diskutierbar/ – /diskutabel/ və s. Digər, bir
məna ilə bağlı olan müxtəlif mənalar bildirən müvafiq oxşar fomalar paronim kimi götürülməlidir. Məsələn, /Etikette/ – /Etikett/, /Drache/ – /Drachen/; /Landmann/ – /Landsmann/;
/Schach/ – /Schah/ və s.
Bəzi tədqiqatçılar sözlərin içərisində bir və ya iki fonem fərqini paronim kimi göstərirlər. Bu fikirlə razılaşmaq mümkündür, çünki bu üsulla praktikada lap çox dolaşıq salınan sözlərə rast gəlmək mümkündür. Məsələn: /Künstlich/ – /künstlerisch/, /kostbar/ – /köstlich/;
/schmerzhaft/ – /schmerzlich/; /bäuerlich/ – /bäuerisch/; /unbeschadet/ – /unbeschädigt/;
/Deputat/ – /Deputierte/ (r); /rationieren/ – /rationaliesieren/ və s. kimi sözlər tədqiqat sahəsindən kənarda qalmış olarlar.
4
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Paronimya haqqında verilmiş digər bir təriflə də razılaşmamaq mümkündür. H.Glück
fonetik cəhətdən oxşar olan, müxtəlif dillərin bərabər, oxşar mənalı ifadə və sözlərini də paronim hesab edir. Məsələn: alman dilində /sommer/, ingilis dilində /summer/. Bu fikirlə də razılaşmaq olmaz, çünki paronomik dolaşıqlıqlar, qarşılıqlıqlar və sözlərin formal oxşarlıqları bir
dil daxilində götürülməlidir.
Bəzən semantik cəhətdən bir-birinə yaxın mənşəli, fərqli formaya malik olan sözləri
paronim adlandırırlar. Ona görə ki, dilin tarixi inkişafı nəticəsində üzvlərdən biri anologiya
vasitəsilə xarici nümunənin forma əlamətini qəbul etmişdir. Hazırda sinonimləri, antonimləri
və paronimləri qarşılaşdıraraq paronimə aşağıdakı kimi tərif verirlər:
„Paronimlər elə vahidlərdir ki, onların əlamətləri hələlik müəyyən edilməyən miqdarda
fərdi əlamətlərin bir-birindən fərqlənən əlamətlərin olmaması, əlavəsi və ya əvəz edilməsindən ibarətdir“ (1, s. 437).
Belədə etimoloji cəhətdən müxtəlif sözlər: (məs: Wirsch – unwirsch; arisch – arianisch;
leidig – leidlich və s.) paronimlər deyildir.
Yuxarıda söylənənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, paronimlər dedikdə
söhbət bir dil hadisəsindən gedir və bu məsələnin dilin düzgün işlənməsi üçün çox böyük
əhəmiyyəti olmasına baxmayaraq hələ kifayət qədər tədqiq edilməyib. Hətta, indiyə qədər
aparılan araşdırmalarda da və formulalarda da paronimlərin bir-birlərindən fərqləndirilməsi və
onların fərd miqdarı məsələsi təfərrüatı ilə əks olunmayıb.
Paronimləri heç bir vəchlə „göz xəstəliyi“ kimi qəbul etmək düzgün olmazdı. Indiyə qədərki mülahizələri və tutuşdurmaları nəzərə alaraq onu demək mümkündür ki, paronimlərə oxşar, bərabər və ya fərqli (müxtəlif) mənşəyə malik olan sözlər aid edilməlidir və bunlar da formal olaraq çox möhkəm dərəcədə oxşar olmalıdırlar və semantik cəhətdən də müəyyən dərəcədə, lap azacıq yaxın olmalıdır. Burada söhbət təkcə səslənmə formasından deyil, həm də oxşar yazılı formalı olan sözlərdən gedir və bu sözlər də qarşılaşma zamanı yüngül dolaşıq salınır.
Biz indiyəqədərki mülahizələri nəzərə alaraq paronimlərin kompleks leksik görüntüsünü, əlamətini oxucuların nəzərinə çatdırmaq və onları digər dil vahidlərindən fərqləndirən cəhətləri göstərməklə onlar arasındakı sərhədləri dəqiqləşdirmək istərdik.
İrəlidə alman dilində mövcud paronimlərin fonetik bölgüsünə nəzər salaq.
. Fonetik və orfoqrafik cəhətdən fərqlənən paronimlər:
Bu kateqoriyaya o omofonlar aiddir ki, onlar dil daşıyıcıları və eləcə də dil öyrənənlər
tərəfindən semantik yaxınlaşma uyğunluq üzündən konkret yazılmış cümlədə qarışıq salınırlar. Məsələn: /Föhn/ – (isti quru külək) – /Fön/ (saçqurudan); /Kaffee/ (qəhvə ağacının toxumu/qəhvə paxlasından olan içki), - /Café/ (qəhvə evi). Bundan başqa fonetik paronimlər kimi
elə söz cütləri var ki, onlarda uzun və qısa saitlər səhv və dolaşıq salınır. Bu zaman müvafiq
sözlər arasında onları yaxın edən müəyyən semantik xətt, sıra mövcud olmalıdır. Məsələn:
/Schort/ (qurğuşun qırması, gülləsi), /der Schrott/ – dəmir qırıntısı (köhnə metal).
Müvafiq fonem qarşılaşmalarına əsaslanan minimal cütlər də paronimlərin bu
kateqoriyasına daxil edilməlidir, baxmayaraq ki, bu kateqoriyanı yaxşı müşahidə edilə
biməyən edərdi. Məısələn: /Bein/ – /Pein/; /Marder/ – /Marter/ və s.
2. Leksikoloji cəhətdən fərqlənən paronimlər.
Burada ilk növbədə alman dilinin söz düzəldilməsini iki əsas amilini fərqləndirmək
lazımdır.
1. Mürəkkəb söz; 2 Düzəltmə söz.
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Х.С.АББАСОВА
О ПАРОНИМАХ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
РЕЗЮМЕ
Настоящая статья посвящена исследованию паронимов в современном немецком языке.
В ней критическому анализу подвергается состояние изученности проблемы на сегодняшний
день. В статье приводятся 8 типов паронимии.
Kh.S. ABBASOVA
ON THE PARONYMS IN GERMAN
SUMMARY
The given article is dedicated to the investigation of paronyms in the modern German. Study
state of the problem at the present time is critically analyzed in the article. Eight types of paronyms are
shown.

rəyçi: filologiya elmləri doktoru, prof. F.Y.Veysəlli
(ADU-nun ümumi dilçilik kafedrasının
12.05.2011-ci il tarixli iclasının çıxarışı (pr. №09))
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BƏDİİ MƏTNİN İNFORMASİYA STRUKTURUNUN
BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: dilçilik, mətn, tema, struktur.
Ключовые слова: языковедение, текст, тема, структура.
Kay words: linguistics, text, theme, structure.

M.A.K.Hallidey tərəfindən dilçiliyə gətirilmiş mətnin informasiya strukturunun funksiyası informasiyanın bölüşdürülməsinin ümumi probleminin aspektlərindən biri kimi nəzərdən keçirilir və cümlənin kommunikativ strukturuna qarşı qoyulur (5, s. 147). Cümlənin
kommunikativ strukturu ənənəvi olaraq tema-rematik struktur kimi qəbul olunur və bəzən
hətta gənc qrammatiklər məktəbinin nümayəndələrinin psixoloji mübtəda və psixoloji xəbər
anlayışları ilə əsası qoyulduğu bildirilir (1). Ümumilikdə, cümlənin təhlilinə çoxsəviyyəli yanaşma ilə səciyyələnən son onilliklərdə bu dil vahidi forma və məzmunun birliyi kimi və onun
səviyyələrinin fərqli təsvirinin cümlənin mahiyyətinin daha dərindən başa düşülməsi vasitəsi
kimi nəzərdən keçirilir.
Bir çox tədqiqatçılar da cümlənin əsasən iki səviyyəli səciyyəsini qeyd edir. Bu səviyyələr müxtəlif üzvlənmə metodlarına uyğun gəlir. Sintaktik səviyyə cümlə üzvlərinə görə üzvlənmə ilə yanaşı, eyni zamanda, xüsusi bir üzvlənmə səviyyəsinə də malikdir. Bu xüsusi üzvlənmə səviyyəsi cümlənin aktual üzvlənməsi səviyyəsidir (8). Belə hesab olunur ki, bu üzvlənməni sırf sintaktik üzvlənmə adlandırmaq doğru deyil. Belə ki, burada cümlənin məntiqi
qatına doğru çox ciddi bir irəliləyiş var. Cümlə üzvlərinə görə aparılan sintaktik təhlil məntiqi-qrammatik səviyyədə subyekt-predikat üzvlənməsindən fərqlənir. Məntiqi subyekt və məntiqi predikat anlayışları ortaya çıxır. Belə bir üzvlənmə məntiqi, psixoloji, funksional-kommunikativ imkanları nəzərə alaraq əsasən praqmatik məqsədləri əks etdirir.
Tədqiqatçılar əsasən belə bir maraqlı faktdan çıxış edirlər ki, cümlənin hər bir üzvünün
prinsip etibarilə kommunikativ yükü ola bilər, yəni hər bir cümlə üzvü cümlənin sintaktik
üzvlənmə səviyyəsində öz keyfiyyətlərini itirmədən aktual üzvlənmə və informasiya strukturu
terminləri ilə desək “yeni” və “köhnə” ola bilər. Həmçinin, cümlənin qrammatik üzvlənməsi
ilə məna (aktual) üzvlənməsi arasında kəskin sədd qoymaq üçün əsas yoxdur.
Zənnimizcə, bu cür oppozisiyanı bir tam, bir bütöv obyektin, yəni cümlənin daxilində
baş vermiş bir hadisə kimi qəbul etmək lazımdır. Təbii ki, bu halda hətta cümlənin iki müxtəlif cür üzvlənməsi arasında fəal qarşılıqlı əlaqəni və qarşılıqlı təsiri nəzərə almaq mümkün
olmaz. Belə ki, həmin oppozisiyanın səciyyəsi bu cür əlaqələri inkar etmir, yəni müxtəlif
üsullarla aparılan üzvlənmələr bir-birindən kəskin ayrılmır. Cümlənin kommunikativ aspektinin aktual üzvlənmə vasitələri ilə tədqiqi nəticə olaraq həmin cümlənin formal aspektinin
qrammatik üzvlənməsinin də daha dərin qatının dərk edilməsinə gətirib çıxarır. Belə olarkən
cümlənin qrammatik strukturu kimi onun semantik strukturu, yəni kommunikativ aspektinin
öyrənilmə əhəmiyyəti artır.
Aktual və formal üzvlənmə arasındakı əlaqələr bir də ona görə şübhə doğurmur ki, hər
bir cümlə həm formal, həm də semantik baxımdan formalaşarkən qarşısında bir məqsəd olur –
bütövlükdə kommunikativ prosesin əvəzedilməz elementinə çevrilmək. Cümlənin məhz kommunikativ aspekti daha vacib və son səviyyədir və təbii ki, nə formal, nə də semantik aspektlər ayrı-ayrılıqda bu kommunikativ aspekti tam şəkildə əvəz edə bilməz. Digər tərəfdən,
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konkret tədqiqat zamanı üstünlüyü bu aspektlərdən hər hansı birinə – formal və yaxud semantik aspektə vermək – qeyri-mümkündür. Belə ki, hər hansı aspektdəki daxili dəyişmə başqa
aspektdə də dəyişməyə səbəb olur.
Məlumdur ki, cümlənin aktual üzvlənməsi, onun məntiqi bazasına nitq prosesində normal işləmini tənzimləyən ekstralinqvistik prosesə əsaslanır. Aktual üzvlənmənin ayrı-ayrı kateqoriyalarının müəyyənləşməsi cümlənin tərkib komponentlərinin məntiqi baxımdan yerləşməsi ilə bağlıdır. Bu komponentlər iki qrupa – subyekt və predikat hissələrə aid olub, cümlədə
qütblər yaradır. Sintaktik tədqiqatların inkişafı ilə bu iki hissə fərqli adlandırılmağa başlayır:
subyekt hissə – tema, məlum və yaxud köhnə, əsas, predikat hissə – rema, yeni nüvə.
Cümlənin aktual üzvlənməsinin tədqiqi bir daha təsdiq edir ki, danışanın dil şüurunda
məntiqi, psixoloji və sırf dil strukturları çox sıx şəkildə bir-birinə bağlanmışdır. Məntiqi hökmün quruluşu ilə analogiyada cümlənin məna əsasının strukturu qurulur və о da öz növbəsində aktual üzvlənmə üçün çox əlverişli bir şərait yaradır. Nitq səviyyəsində hökmün subyekti
faktiki olaraq, mətnin teması ilə, hökmün predikatı isə mətnin reması ilə eynidir. Tema cümlənin elə bir spesifik sintaktik fonudur ki, bu fon cümlənin rematik hissəsinin üzə çıxmasına,
qabarmasına xidmət edir. Prinsip etibarilə tema həmişə özündən əvvəlki kontekstə və dil
situasiyasına söykənir, onunla əlaqəlidir, ondan doğur. Cümlənin məntiqi qrammatik səviyyəsində onun tematik hissəsi məlum sayılır. Belə ki, bu məlumluluq həm dil informasiyasını
ötürənə, həm də dil informasiyasını qəbul edənə eyni zamanda aid olur. Bu hissə özündən
əvvəlki kontekstə və eyni zamanda cümlə ətrafı situativ struktura çıxaraq, cümlə daxilində
məntiqi baxımdan fərqlənir.
Tema həm dil informasiyasını ötürənin, həm də dil informasiyasını qəbul edənin ümumi
bilik bazasıdır. Bu ümumi bilik olmasa, prinsip etibarilə informasiya ötürmək nöqteyi-nəzərindən irəli addım atmaq mümkün olmaz. Məhz belə ümumi bilik fikrin gələcək inkişafının
əsasında durur və onu hazırlayır.
Rema isə əksinə, məlumatın əsas nüvəsini və mahiyyətini təşkil edir. Mətndə nə deyildiyinin siqnalı olan rema nitq fəaliyyəti zamanı müəyyən dərəcədə aktuallaşmaya, xüsusi olaraq
nəzərə çatdırılmağa məruz qalır. Bu cür aktuallaşma müxtəlif dil vasitələri ilə həyata keçirilir.
Cümlənin aktual üzvlənməsi cümlənin aktuallaşmış və aktuallaşmamış komponentlərinin qarşılıqlı şəkildə bir-birinə uyğunlaşması prinsipini əsaslanır. Cümlənin müəyyən komponentlərinin aktuallaşması onun digər komponentlər sırasından xüsusi olaraq seçilib ayrılmasıdır və bu seçilmə fərli vasitələrlə həyata keçirilir. Belə bir seçilmədə məqsəd cümlənin müvafiq komponentlərinin onun daxil olduğu kommunikativ prosesdə xüsusi rolunu qabartmaq
üçündür. Təbii olaraq kommunikativ prosesdə cümlənin müəyyən komponentlərinin seçilməsi
və ya aktuallaşması informasiyanı qəbul edən tərəfindən cümlənin məna-məzmun əsasının
adekvat şəkildə başa düşülməsinə xidmət edir.
Beləliklə, “tema” və “rema” anlayışları cümlənin aktual üzvlənməsində mərkəzi rol oynayır. Praqa məktəbinin digər dilçilərinin, eləcə də müasir tədqiqatçıların əsərlərində bu hadisəni göstərmək üçün cümlənin funksional perspektivi (5), tema-rematik struktur (2), topik və
fokus (11, 13), irəliyə və geriyə baxış (4) kimi müxtəlif terminlərdən istifadə olunur.
Həmçinin, cümlənin tema-rematik strukturu onun qrammatik strukturu ilə ziddiyyət təşkil etmir. Hətta tema-rema münasibəti cümlənin qrammatik strukturunun təsviri üçün vasitə
kimi nəzərdən keçirilir. Tema-rematik strukturun komponentlərinin sintaktik səciyyələri onların tematik/rematikliyinin müəyyənləşməsinin mühüm meyarlarından biridir.
Beləliklə, cümlənin qrammatik və tema-rematik strukturları arasında müəyyən qarşılıqlı
əlaqə var. Tema və mübtəda anlayışları arasında fərqliliklərə baxmayaraq, mübtəda temanın
bəzi əlamətlərinə malik ola bilər. Belə bir fakt məlumdur ki, ingilis dilində mübtəda məzmuna
yalnız dolayısı ilə aid olan sadəcə sintaktik anlayış kimi nəzərdən keçirilə bilməz. Məsələn,
U.Çeyf ingilis dili sistemində mübtədanın funksiyasına toxunaraq «informasiya əlavə olun8
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ması» fərziyyəsini irəli sürmüşdür. Bu fərziyyəyə əsasən cümlənin başa düşülməsinin əsas
nəticəsi mübtəda olan müəyyən obyektə biliyin əlavə olunmasıdır (13, s. 300).
Məlumdur ki, ingilis dili cümlələrinin əksəriyyəti üçün temanın cümlənin əvvəlində, remanın isə sonunda yerləşməsi ilə səciyyələnən proqressiv struktur səciyyəvidir. R.Tomlinin
konsepsiyasına əsasən, «tema başlanğıcda» prinsipi baza (yəni konkret dilə xas ənənəvi söz sırası) söz sırasının statistik paylaşdırılmasının əsas funksional prinsiplərindən biridir (7, s. 148).
Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilində mübtəda ilə tema-rema arasında bilavasitə müvafiqlik mövcud deyil. Mübtədanın, adətən, məlum olduğu informasiya fikrinə baxmayaraq,
mübtəda ilə məlum / yeni oppoziyası arasında qarşılıqlı əlaqə haqqında yalnız bunu demək
mümkündür (13, s. 305). Ümumilikdə isə mübtəda ilə tema arasında məcburi əlaqənin mövcud olması heç də mütləq deyil və bu tip mətnlərdə «tema başlanğıcda» prinsipi pozulur və
mübtədanın korrelyatı kimi rema çıxış edir. Mübtəda – rema funksional modeli daha böyük
izahedici qüvvəyə malikdir və konkret hərəkətə, konkret hissə, konkret vəziyyətə istiqamətlənmişdir. Mübtəda – tema funksional modeli dəyişməzdir və predikativliyin olduğu çərçivənin sərhədlərini müəyyənləşdirir (11, s. 201).
Biz rema statusunda mübtədanı təsvir edərkən, mübtəda – xəbər qrammatik münasibətlərindən çıxış edirik və məhz bu münasibətlərin mətnin informasiya strukturunun tədqiqi zamanı əsas olduğu qənaətinə gəlirik. İnformasiya strukturunun formalaşması zamanı mübtəda
və xəbər anlayışlarının prioritet rolu haqqında bir sıra tədqiqatçıların fikri var. Məsələn, Ç.Li
və Tompson qeyd edir ki, ingilis dilində topik deyil, mübtəda irəli çəkilir (11, s. 194). T.Blua
və M.Blua isə, ümumilikdə, temanın cümlənin başlanğıc nöqtəsindəki hər hansı bir ideyanı
ifadə etmək üçün işləndiyini bildirir (2). Onlar M.A.K.Hallideyə istinad edərək cümlənin tema
ilə reallaşdığı, daha sonra isə rema ilə inkişaf etdiyi fikrini əsas tutur (5, s. 71). Məqalənin bu
hissəsində mətnin informasiya strukturu və bu strukturu reallaşdıran praqmatik kateqoriyalara
aid tema və remanın öyrənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Tema və rema kateqoriyalarının mətnin praqmatik baxımdan tədqiqinə cəlb olunması
vacibliyi bir sıra əsərlərdə artıq öz təsdiqini tapmışdır (3, 12 və s.). Mətnin informasiya strukturu onu təşkil edən cümlələrin kommunikativ-sintaktik təşkilini və sintaktik semantikasını
müəyyənləşdirir. Bununla bağlı kommunikativ perspektiv və informasiya strukturu arasında
aparılan fərqləndirmədən istifadə etmək yerinə düşür. Müvafiq olaraq kommunikativ perspektivin komponentləri kimi tema və rema, informasiya strukturunun təsviri üçün isə məlum –
yeni oppozisiyası qəbul edilir.
O.Seliverstovanın əsərlərində bu iki anlayışın fərqləndirilməsi məsələsi önə çəkilir. Məsələn, kommunikativ perspektiv semantik strukturun elementlərinin məkan baxımından yerləşməsi sırası, komponentlər arasında əlaqələrin ardıcıllığı sırası və onların fəaliyyətinin əhatə
sahəsidir. Semantik strukturun bir hissəsi kimi nəzərdən keçirilən kommunikativ perspektiv
semantik modelin özündə bərqərar olur və yaxud nitqdə reallaşır (10, s. 54).
Biz kommunikativ perspektiv ilə informasiya strukturu anlayışlarını fərqləndirərək, onların mətndə informasiyanın bölüşdürülməsi kimi ümumi problemin bir aspekti kimi qəbul
edirik. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, kommunikativ perspektivin komponentlərinin invariant
xarakteristikaları ilkin nöqtə və xəbərin mənalarından ibarətdir. İnformasiya strukturunun əsasını isə «məlum» və «yeni» informasiya anlayışları təşkil edir. Kommunikasiya aktının iştirakçısı olan mətn göndərən effektiv kommunikasiyanı təmin etmək üçün digər iştirakçı – qəbul edənə hər ikisinin bölüşdüyü və yaxud onlar üçün ümumi olan biliyin bəzi elementlərini
çatdırmalıdır. Bu «ümumi» biliyin verballaşması adətən cümlənin əvvəlinə təsadüf edir və
məlum informasiya kimi təqdim olunur. Lakin cümlədə həmçinin mətni göndərənin xəbərinin
əsas diqqət nöqtəsi olan informasiya da olur və bu artıq yenidir. Hər iki elementin oppozisiyası artıq mətnin informasiya strukturunu təmin edir.
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Məlum – yeninin oppozisiyası şüurda «fəallaşma» əlaməti ilə əlaqələndirilir [13]. Bu
yanaşmaya əsasən, məlum informasiya mətndəki deyil, şüurdakı informasiyadır və onu qəbul
edəndən asılı olaraq klassifikasiya etmək lazımdır. Başqa sözlə, məlum mətn və situativ
kontekst, yəni bu və ya digər şəkildə şüurda “fəallaşma” ilə əlaqəli geniş bir anlayış kimi şərh
olunur. Digər tərəfdən, yeninin fərqləndirici əlaməti onun mətndəki mövcud şəraitdə şüurda
«fəallaşma»ya təkan verə bilməməsidir.
Mətndə informasiyanın bölüşdürülməsi kommunikativ və koqnitiv baxımdan
əsaslandırılmış şəkildə baş verir və bu müvafiq strategiyalarda reallaşır.
Kommunikativ strategiya nitq sisteminin keyfiyyətcə müəyyənləşməsinin özünə, mətn
yarımsistemlərinə və elementar söyləmlərə yönəlməsini əks etdirən nitq əsərinin inteqral, birləşdirici keyfiyyəti kimi çıxış edən kommunikativlik ilə şərtlənən informasiyanın bölüşdürülməsinin qlobal prinsiplərinin funksiyasıdır. Mətnin kommunikativliyi onun komponentlərinin
– mətn yarımsistemlərinin kommunikativ vəzifəsini bilavasitə müəyyənləşdirir. Bu mətn
yarımsistemlərinə onların tərkibinə daxil olan elementar söyləmlərin kommunikativ vəzifələri
tabedir. İnformasiyanın bölüşdürülməsinin kommunikativ strategiyası cümlənin kommunikativ, yəni tema-rematik strukturunda əks olunur.
Bu cür yanaşmada tema-rematik üzvlənmə mətn göndərənin nöqteyi-nəzərindən binar
üzvlənmədir və ona informasiyanı öz praqmatik niyyətindən asılı olaraq bölüşdürməyə imkan
verir. Praqmatik niyyət isə artıq diskursda informasiyanın bölüşdürülməsinin qlobal strategiyası ilə müəyyənləşir.
Cümlədə informasiyanın bölüşdürülməsinin koqnitiv strategiyası da diskursda informasiyanın bölüşdürülməsinin qlobal strategiyası ilə bağlıdır. Bu strategiya məlum informasiyanın prioritetini əks etdirir. Məsələn, ingilis dilinə nisbətən sabit söz sıralı cümlələrin xas
olması bu dildə koqnitiv strategiya məlum informasiyanın mübtəda, yeni informasiyanın isə
xəbər ilə üst-üstə düşməsində büruzə verir.
İnformasiyanın bu cür bölüşdürülməsi «end-focus» adlandırılır. «End-focus» aşağıdakı
qaydanı əks etdirir: «Əgər başqa cür etmək üçün əsas yoxdursa, intonasiya qrupunda yeni
informasiyanı məlumdan sonra yerləşdir» (6, s. 22). Mətndə məlum və yeni informasiyanın
fərqləndirilməsi və koherentliyin təmin olunması ilə bağlı olan koqnitiv strategiyanın mahiyyəti sonrakı informasiyanı şərh etmək üçün zəruri baza rolunu oynayan informasiya haqqında
birinci növbədə xəbər verilməlidir fikrindən ibarətdir. Göstərilən məhdudiyyət, bir tərəfdən,
insanın yalnız müəyyən həcmdə informasiyanı öz yaddaşında saxlamağa qadir olması (13),
digər tərəfdən isə həm mətn göndərənin, həm də mətni qəbul edənin «ümumi semantik bazaya» malik olması və bunun kommunikativ prosesin uğuru üçün şərtlərdən biri kimi çıxış
etməsidir (9, s. 312-313).
İnformasiyanın bölüşdürülməsinin yuxarıda təsvir olunan strategiyası, bir qayda olaraq,
məlum – yeni ardıcıllığında büruzə verən, mətnin informasiya strukturunda əks olunur (5).
Mətnin informasiya strukturunun əsasını təşkil edən tema-rematik münasibətlər mətn
komponentləri arasındakı formal və semantik əlaqələrlə qarşılıqlı asılı vəziyyətdədir. Sonuncu
əlaqələr sırasına paralelizmi də aid etmək olar.
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Diskursun psixoloji və ya koqnitiv cəhətdən öyrənilməsi onun fəal, üslubi, arqumentativ
təhlilindən fərqlənir. Bu zaman diskursun strukturunu təsvir edən abstrakt kateqoriya və qaydalar deyil, dil istifadəçilərinin mental ifadə və prosesləri paylaşır. Diskursa psixoloji yanaşma onun empirik anlamasını nəzərdə tutur, yəni diskursun strukturuna strateji yanaşmaq
əvəzinə, diskursun yaranmasını “on line”, ona daxil olan sözlərin, cümlələrin və digər vahidlərin mənasının anlamasına yönəlmiş cəld, ancaq natamam mental aktların ardıcıllığı kimi
öyrənir (10). Beləliklə, ritorik vasitələr də təkcə semantik cəhətdən deyil, biliklərin koqnitiv
proses və ifadəsi ilə də izah olunmalıdır. Başqa sözlə desək, diskursun anlaşılması və yaranması təkcə mentalist baxışlara görə deyil, həm də kontekstual səbəblərdən kommunikasiyanın
koqnitiv aspektlərinin öyrənilməsi məqsədə uyğundur.
Ümumilikdə, dil, dil vasitələri və hadisələri hüquqi və siyasi mətni göndərənlər üçün
həlledici əhəmiyyətə malikdir. Doğrudur, qədim yunan ritorikasının, ilk növbədə, məhkəmə,
sonra isə siyasi arena sayəsində meydana çıxaraq, müasir dövrdə Aristotelin müəyyən etdiyi
üslubi fiqurlardan hüquqşünaslarla bərabər siyasətçilər də istifadə edirlər. İlk baxışdan ingilis
və amerikan hüquqi diskursuna nəzər salsaq, belə qənaətə gəlmək olar ki, xüsusilə andlılar
məhkəməsinin üstünlük təşkil etdiyi bu məhkəmə diskursunda üslubi fiqurlar əhəmiyyətli rol
oynayır. Lakin bəzi amillər, məsələn, prosedur qaydalarının ciddiliyi, hüquqi terminologiyadan istifadənin vacibliyini, hüquqi dilin dəqiqliyi və emosionallıqdan uzaq olması və nəhayət,
üslubi fiqurlardan istifadə edən hüquşünasın (əsasən, vəkilin) onlara həddən artıq aludə
olmasının onun müdafiə etdiyi şəxsin məhkəmə taleyinə təsir edə bilməsi bu dil vasitələrinin
hüquqi diskursda istifadəsini məhdudlaşdırır (3, s. 35). Güclü praqmatik yükə malik vəkilin
həmin vasitələrdən düşünülmüş şəkildə, müəyyən çərçivədə istifadə edilərək qurulan çıxış,
nəinki prosesin nəticəsinə mənfi təsir göstərə bilər, əksinə, düzgün inandırma texnikasının
formalaşmasına xidmət edə bilər.
Beləliklə, hüquqi diskurs və ritorika arasında qarşılıqlı münasibətlər minilliklərdir
mövcuddur və bir-birinə güclü təsir imkanına malikdir. Antik ritorlar müasir dilçilikdə ritorik
fiqurlar adlanan xeyli sayda fiqurlar sistemi təqdim etmişlər. Onlar artıq müasir kommunikasiya “üçölçülü” – “nə demək, harada demək və necə demək” nəzəriyyəsinin konseptual bazisini qoymuşdular (4, s. 45). Dil ifadələrinin müxtəlif forma imkanlarının qəbul edilməsi, müxtəlif ritorik vasitələrin seçilməsi və onlardan dinləyicini inandırma və ələ alma vasitəsi kimi
istifadə olunması məsələsi önə çəkildi. Beləliklə, dil özü öz fiqurları vasitəsilə dinləyiciyə
psixi, emosional təsir vasitəsinə çevrilirdi. Klassik ritoriklər bu baxımdan arqumentlərin inandırıcılıq texnikası ilə yanaşı ritorik üsluba da heç də az diqqət yetirməmişdilər.
Onlar nitq və təfəkkür fiqurlarına bərabərhüquqlu yanaşırdılar. Onların baxışlarına görə,
üslub vacib arqumentativ məqamları gücləndirmək və bəzəmək üçün texniki vasitə idi. Onlar
hətta antiteza və paralelizm kimi xüsusi ritorik vasitələri ayırırdılar ki, bu da xüsusilə emosional və məntiqi təsirin hakim mövqe tutduğu hüquqi diskursa xarakterikdir. Klassik ritorlar
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metaforaya onun məxsusi emosional təsirinə görə xüsusilə böyük diqqət ayıraraq hesab edirdilər ki, metaforalar nəinki emosional çalarlıq gətirir, onlar həm də məntiqi toxunulmazlığa
dəymədən əqli qabiliyyətə bütövlük gətirir (8, s. 5). Müəyyən ritorik prinsip və qaydaların
yaranmasını labüd edirdi. Ən fundamental prinsiplərdən biri təkcə ümuminin “əlaqələndirmə
prinsipi, onların qarşılaşdırma və tutuşdurulmasıdır. “Əlaqələndirmə”nin əsasında ritorikanın
populyar effektiv vasitəsi antiteza dayanır. Bu texnikanın məğzi ondan ibarətdir ki, həqiqət iki
əks qütblər arasında paylanılır.
Qarşılaşdırma və əlaqələndirmə dinləyicinin diqqətini daha tez çəkir. Qarşılaşdırmanın
effektli nəticə verməsi üçün düzgün oppozisiya sırası seçmək şərti ilə istənilən obyekt seçilə
bilər. Natiqdən obyektlərin cüt-cüt daxil edilməsi analitik bacarıq və böyük müşahidə qabiliyyəti tələb edir.
Antiteza – ritorik fiqur kimi nitqin ifadəliliyinin artırılması üçün əks anlayışların, əlamətlərin, hadisələrin qarşılaşdırılmasıdır. P.S.Poroxovşikov qeyd edirdi: “Bu fiqurun məziyyəti ondan ibarətdir ki, antitezanın hər bir tərəfi biri-digərini işıqlandırır; fikir gücdə üstün gəlir, eyni zamanda fikir sıxılmış formada ifadə olunur və bu onun ifadəliliyini artırır (5, s. 91).
But there is just a gap – it's more than a gap. There is a canyon of evidence – or lack of
evidence
What it is not, folks, is – it must make sense that Mr. Muhammad who's older and Mr.
Muhammad – Mr. Malvo who's younger and Mr. Muhammad's who bigger physically, and
Mr. Malvo who's smaller of course – Muhammad is the leader (12) (Muhammad trial).
Diskurs çərçivəsində natiqlər digər qarşılaşdırma üsullarına da müraciət edirlər.
• Eyni köklü sözlərin bir sintaqm daxilində səslənməsi, bu qarşılaşdırmanı kifayət qədər
effektli edir. Eyniköklü sözlərin təkrarlanması ritorik diskursun vacib konstruktiv elementinə
çevrilir, bu sözlərin özləri isə mətnyaradıcı funksiyanı yerinə yetirirlər. Əks anlayışları ifadə
edən eyniköklü sözlərin ən uğurlu işlədilməsi Ksenofonta aid idi. Bu üsulun təkmilləşdirilməsi müasir dövrdə reklamlarda daha çox müraciət olunan fonetik təkrarların meydana
gəlməsinə gətirib çıxardı.
• Kontrastlı qarşılaşdırma (antitezis), burada məna qarşılaşdırması ritm və paralel
sintaktik formalarla güclənir.
• İkili kontrast, bu zaman nəinki obyekt və proseslər, hətta onların xüsusiyyətləri də
müqayisə olunur.
• Əlaqəli ikili antitezis (bir neçə tip əlaqələndirmə), şəklini dəyişmiş kontrast üsulları,
məsələn, oxşarlıq/ qeyri oxşarlıq
Söz sırasınin da arzu olunan effektin vurğulanmasında təsir gücü digər ritorik
vasitələrdən az deyil.
Məhkəmə çıxışlarında müxtəlif nitq fiqurlarının istifadə olunması iclasçıların nitqin
aparıcı ideyasına diqqəti yönəltmək, məna anlamasını asanlaşdırmaq, yadda qalan etmək,
andlı iclasçıların özünüinandırma mexanizmini işə salmaq və onların nitqə maraqlarını artırmaqdan ibarətdir.
Ən geniş yayılmış nitq fiqurlarından biri təkrardır. Neyrolinqvisik proqramlaşdırma
nöqteyi-nəzərindən bu ritorik fiqur kimi xəyali təsəvvürlərin təkrarlanması beyin hüceyrələrində bu yeni informasiyanı möhkəmlədir.
Hüquqi təcrübədə də ritorik təkrarlar dinləyicinin şüuruna ideyanın yeridilməsinin koqnitiv hazırlığıdır. Araşdırmalar göstərir ki, təkrar ideyaya doğruluq görkəmi verir. Hər hansı
bir ideyanın dinləyicinin şüurunda əks olunması üçün söz formasında onu bir neçə dəfə təkrar
etməklə dinləyicidə daha inandırıcı obraz yaratmaq olar.
Beləliklə, ritorik vasitə kimi ayrı-ayrı söz, ifadələrin sadəcə təkrarı deyil, əhəmiyyətli
dəlillərin, düşüncənin nəfis söz formasında verilməsidir. Proxovşikov qeyd edirdi: “...iclasçı-
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ların diqqətinə məqsədsiz mülahizələri deyil, vacib dəlilləri yeni ritorik formalarda təqdim
etmək lazımdır.” (5, s. 73-74).
Təkrar birbaşa emosional təsir deyil, məntiqi vurğuya yönəlir, söyləmin əsas sözlərinə
diqqəti yönəldir.
And I will tell you what I think it means in a moment; but that's how you're going to
have to collectively look at it. The immediate perpetrator – when you look at the word
immediate, immediate is now. Immediate is certainty. Immediate is do it. Immediate is without
equivocation. It's not pretty soon. It's not get to it. It's not when you can, but I really need it.
It's not even ASAP. It's now (12) (Muhammad trial).
Nitqin bəlağətli və diskursun inandırıcı alınması üçün ritorik vasitələrə borcluyuq. Andlı
iclasçıların idraki prosesinə, onlarda müsbət daxili resursların formalaşması üçün ritorik vasitələrin nitqdə effektinə məhkəmə natiqlik sənətinin nəzəriyyəçiləri xüsusi diqqət yetirmişlər.
İstintaq sorğularında, üzləşdirmələrdə, vəkil çıxışlarında ən çox və böyük məharətlə müraciət
edilən fiqur, qeyd etdiyimiz kimi, təkrarlardır. Fikrin bir neçə söz formasında təkrarı bir növ
stereoeffekt yaradır.
• Bir faktın və ya mülahizənin sinonim sözlərlə verilməsi onu taftologiyadan uzaqlaşdırır, təkrarın bütün inandırıcı xüsusiyyətlərinin – sübut olunmalı fikirlərə diqqət çəkmək, anlamanı asanlaşdırmaq, biliyin mənimsənilməsi, informasiyanın yaddaşda möhkəmləndirilməsinə imkan yaradır.
• Açar sözlər mətn boyu dəfələrlə, amma ardıcıl deyil, müəyyən periodlarla təkrarlanır.
• Təkrarların məqsədli olaraq əvvəldə və sonda verilməsi.
• Məhkəmə iştirakçılarının idrakı və onunla bağlı emosiyaları oyatma üçün digər
fiqurlara da müraciət olunur.
Monoloji nitqin dialoqlaşdırılması və dinləyicinin daxili aktivliyi ritorik suallar və sualcavab gedişi və ya təhkiyə sualının yaranmasına səbəb olur.
That is what I'm asking you to do. Stop this cover-up. Stop this cover-up. If you don't
stop it, then who? Do you think the police department is going to stop it? Do you think the
D.A.'s office is going to stop it? Do you think we can stop it by ourselves? It has to be stopped
by you (11) (O.J.Simpson trial).
Söz sırası intensional komponent kimi mətn ötürücüsünün nitq mədəniyyətindən aslıdır,
dinləyicini məlumatlandırmaq, onun davranışına təsir etmək, onun emosional və nitq
reaksiyasını stimullaşdırmaqdan ibarətdir.
Not something that no matter how prepared for it you were.
And so when this sort of tragedy does in fact happen, it becomes the business of the
police to step up and to step in.
Because of their bungling, they ignored the obvious clues.
Les there be any doubt in anybody’s mind,Laura McKinny came in (11) (O.J.Simpson
trial).
Zərf budaq cümləsinin və ya zərf birləşmələrinin cümlədə ilkin pozisiyanı tutması baş
cümlənin məzmununa müraciət üçün şərait yaradır. Hüquqi dərsliklərdə onları “case”
adlandırırlar. D.Kurzon belə söz sırasının səbəblərini iki cür qruplaşdırır. Birinci səbəb kimi
o, aydınlaşdırma səbəbini gətirmişdir. Yəni baş cümlədəki mənaya bəri başdan aydınlıq
gətirərək, auditoriyada sual yaranmasına macal verməməkdir. İkinci isə məlum linqvistik
səbəbdir (9, s. 85).
Nitqin melodik effektini gecləndirmək üçün alliterasiyaya və qafiyəyə müraciət edilir.
But I'll talk that because the Commonwealth says that that was the killing platform, and
that this is a team – the Malvo-Muhammad team. Muhammad-Malvo team.
....in some way to help the person committing the crime to commit it
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Then there's no evidence of Mr. Muhammad having any contact with Mr. Malvo from
then until early March. Mr. – Reverend Archer sees Mr. Malvo with his mother when they
were going trying to cash that check she got from the immigration people; and you don't hear
of any complaints about Muhammad or anything about Mr. Muhammad or Mr. Malvo
during that time frame. Early March – and actually there just wasn't room; that early March
should be a late February, early March – (12) (Muhammad trial).
But so you say, well, then why is the actual killer subject to it as well?
Antitezalı paralel konstruksiyalar:
But so you say, well, then why is the actual killer subject to it as well? Because that
person is the person who could have stopped it even though that wasn't the person who
instigated it (11) (O.J.Simpson trial).
What it is not, folks, is – it must make sense that Mr. Muhammad who's older and Mr.
Muhammad – Mr. Malvo who's younger and Mr. Muhammad's who bigger physically, and
Mr. Malvo who's smaller of course – Muhammad is the leader (12).
Eyhamlar və ya Alluziya nitqdə və yazıda istifadə edilən tarixi, ədəbi, əsatir və s. faktlarla əlaqədar ifadələrdir. Bu ifadələr öz mənbəyi ilə yada düşür, hələ mənbədən uzaqlaşmır
(1, s. 15). Amma mənbə qeyd olunmur. Məhz bu xüsusiyyət sitatları alluziyada ayırır. Sitatda
fikir sözbəsöz deyilirsə, alluziyadan bir söz və ya fraza deyilsə eyham baş tutur. Alluziyanın
mənası yeni kontekstdə yeni məna üçün forma verir. Aşağıdakı abzasa diqqət yetirək:
Anything I say that's an unreasonable suggestion, discard because the Commonwealth
only has to exclude reasonable doubts. Not some pie in the sky scheme that defense attorneys
may come up with. So that's what this initial instruction talks about (12) (Muhammad trial)
Məhkəmə sənədlərində, vəkil, hakim nitqində rast gəlinən barbarizmlər orijinal şəklini
dəyişməsə də hüquq profilli dinləyicilər üçün izahata ehtiyac duyulmur. Artıq barbarizmlər
hüquqi sənədlərdə o qədər rast gəlinir ki, bəzən qeyri-hüquq profilli dinləyicilər üçün də
anlaşıla bilir.
certiorari, de novo, voir dire, per curium, prima facie, inter alia və s.
Qabaqlama – bu ritorik fiqurun məğzi ondan ibarətdir ki, natiq opponentin və ya hər
hansı bir dinləyicinin iradlarını proqnozlaşdıraraq, qabaqlayaraq, özü bu iradları səsləndirir və
sonra cavab verir. Bu üsuldan istifadə nitqin inandırıcılığını artırır və publikada etibarlılıq,
vicdanlılıq, qərəzsizlik təəssüratı yaranır. Eyni zamanda dinləyicilərdə opponentin pozisiyasına qarşı əks-arqumenti stimullaşdırır, çıxışa kritik münasibət yaradır. Nəticədə, auditoriyanın
opponentin arqument və pozisiyasına qarşı müqaviməti güclənir. Villiam Makqauer bu üsulu
peyvəndləmə texnikası adlandırırdı, belə ki, o, yoluxmanın zəif forma virusun daxil edilməsi
ilə qarşısını alan tibbi immunlaşdırmaya bənzəyir (7, s. 63-64).
Andlılar məhkəməsində oxşar effekti, fikir və hisslərin lazımi istiqamətdə yönəldilməsi
üsulunu amerika hüquqşünasları “steal thunder” taktikasından istifadə edirlər.
“steal thunder” – sizə zərər vura biləcək potensial təhlükəni azaltmaq taktikasıdır. Yəni
“steal thunder” faktın, informasiyanın, işin münasib olmayan tərəfinin prosesual opponent
qeyd edənə kimi etiraf etməkdir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz ritorik vasitələrdən bu cür müxtəlif diskurs tiplərində istifadə
olunsa da, nəticə etibarı ilə, onlar iki əsas funksiya yerinə yetirir – praqmatik və koqnitiv.
Diskurs mətnini göndərən bu vasitələrdən istifadə edərək öz praqmatik məqsədini qəbul edənə
çatdırmağa çalışır, öz növbəsində, qəbul edən üçün həmin vasitələr çox mühüm koqnitiv
mahiyyət daşıyır (3, s. 167-171).

15

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

ƏDƏBİYYAT
1. Adilov M.İ, Verdiyeva Z.N., Ağayeva F.M. İzahlı dilçilik lüğəti. Bakı: Maarif, 1989.
2. Məmmədov A.Y., Məmmədov M.E. Diskurs təhlilin koqnitiv perspektivləri Bakı: Çaşıoğlu,
2010.
3. Мамедов А.Я., Мамедов М.Е. (2007) Когнитивная структура текста Вестник МГЛУ
Вып. 521. М.: Рема.
4. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. Своеобразие публицистической
античной эпохи: Учеб. пособие. М.: Изд-во УРАО, 1998.
5. Пороховщиков П.С.Искусство спора на суде. Автограф, 2000.
6. Сергеич П. Искусство речи на суде. М.: Юрид. лит., 1988.
7. McGuire, W. J., A vaccine for brainwash. Psychology Today, 1970.
8. Michael H. F. Introduction to classical legal rhetoric: a lost heritage Ashgate Publishing, Ltd.,
2005.
9. Kurzon. D. Clarity and Word Order in Legislation Oxford University Press - Oxford Journal
of Legal Studies 1985 vol. 5. №2, 269 p.
10. http://www.discursos.org/unpublished%20articles/cogn-dis-anal.htm
11. http://simpson.walraven.org, Motions and Court Orders
12. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/08/01/AR2005 080100697.html
А.М. АГАЗАДЕ
КОГНИТИВНАЯ РОЛЬ РИТОРИЧЕСКИХ ФИГУР
В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
РЕЗЮМЕ
Данная статья посвящается когнитивной роли риторических фигур в юридическом дискурсе. Разные риторические фигуры в защитительной речи адвоката предназначены, чтобы
склонять судью и присяжных в пользу клиента.
Успех убедительного дискурса в большей степени зависит от эмоционального воздействия
на стороны процесса. А это достигается правильным использованием риторических фигур.
A.M. AGHAZADEH
COGNITIVE PERSPECTIVE OF RHETORICAL FIGURES IN LEGAL DISCOURSE
SUMMARY
The given article investigates the role of the rhetorical figures in the cognitiv structure of the
legal discourse. Different rhetorical devices used by the defence attorney in the closing argument are
aimed at predisposing the judge and jury in the client’s favour. Logical, well –reasoned persuvasive
discourse also depends on controlling the audience’s emotions and the emotional climate of the trial.
Emotional impact on the jury members is acieved through the rhetorical figures.
rəyçilər: filologiya elmləri doktoru, prof. M.T. Qayıbova,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dos. L. Cəfərova
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BƏDİİ ƏSƏRLƏRDƏ İDEOQRAFİK VƏ MƏTNİ
SİNONİMLƏRİN İŞLƏNMƏSİ
Açar sözlər: sinonimlər, ideoqrafik, semantik, mətni.
Ключевые слова: синонимы, идеографический, семантический, контекстуальный.
Key words: synonyms, ideographic, semantic, contextual.

Sinonimlər üçün mövcud olan əsas təsnifat məşhur rus alimi akademik V.V.Vinoqradov
tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. V.V.Vinoqradov sinonimləri üslubi, ideoqrafik və mütləq
sinonimlər adı altında üç qrupa bölmüşdür (1, s. 151). Göründüyü kimi sinonimlərin növləri
çox rəngarəng və müxtəlifdir, bu da onların maraqlı olmasının əsas şərtidir.
İdeoqrafik sinonimlər eyni anlayışı ifadə edən, lakin məna çalarlıqlarına görə fərqlənən
sözlərdir. Bu sinonimlər dildə fikrin bütün incəliyinin dəqiq ifadə olunmasına xidmət edən
sinonimlərdir. İdeoqrafik sinonimlər bir və ya eyni anlayışla əlaqələndirilir və öz növbəsində
bir neytral üslubi sahəyə aid olur. İdeoqrafik sinonimlərə bəzən nisbi və yaxud semantik
sinonimlər də deyilir. Bədii əsərlərin dilində bu sinonimlər çox işlənir. İdeoqrafik sinonimlərə
misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar:
He looked at the contracted and quivering face of the child and began to be alarmed
(14, s. 80). The other houses of the street, conscious of decent lives within them, gazed at one
another with brown imperturbable faces (14, s. 21). “Gravel soil”, remarked Soames, and
sideways he glanced at the coat Bosinney wore (12, s. 80). Their faces were very black and
they were too tall to stare. (13, s. 178). What have you done to him? she cried, glaring into
his face (14, s. 80). Through the wide doors of the sheds she glimpsed at the black mass of
boat, lying in beside the quay wall, with illumined portholes (14, s. 33).
Burada “to look - to gaze - to glance - to stare - to glare - to glimpse” felləri ideoqrafik
və ya semantik sinonimlərdir. Bu sözlərin mənalarına diqqətlə fikir versək, onların daha incə
məna çalarlıqlarının ifadə olunmasına xidmət etdiyini aydın görərik. Əgər biz bu sinonim
cərgəni təşkil edən һər altı sözün mənasını təhlil etsək, görərik ki, һər altı söz şüurlu və
bilavasitə olaraq görmək cəhdini və səyini bildirir. Burada fərqləndirici cəhət yalnız hərəkətin
vaxtı və cəldliyi xüsusiyyətinə əsaslanır. Belə ki, “to look” - ümumiyyətlə baxmaq, “to gaze”
- diqqətlə, gözünü zilləyib baxmaq, “to glance” - ötəri nəzər salmaq, gözucu baxmaq, “to
stare” - gözünü zilləyib baxmaq, “glimpse” - ötəri nəzər salmaq, “glare” - gözünü zilləyib
hirslə/qəzəblə baxmaq mənasını verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, sinonim cərgənin һər bir üzvü onların hamısı üçün ümumi olan
görmə hərəkətinin əsas anlayışını ifadə edir, eyni zamanda, bu sözlər bir-birindən məna
çalarlıqlarına və başqa sözlərlə birləşmələrdə və işlədilmədə fərqlənirlər. Lakin bu sözlərin
hamısından sonra “at” sözünün işlədilməsi bu ideoqrafik sinonimlər üçün ümumi cəhət hesab
edilə bilər. Burada əsas söz, yəni dominant isə işlənmə tezliyi və ümumi-ortaqlı mənaya daha
yaxınlığı ilə seçilən “to look” felidir.
Beləliklə də, ideoqrafik sinonimlər eyni zamanda hərəkətin gərginliyində, zamanında,
keyfiyyətində və bir qrup sinonim sözlərin ifadə etdiyi emosiyaya görə də fərqlənirlər.
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Azərbaycan dilindəki bədii əsərlərdə də ideoqrafik sinonimlərin istifadəsinə çox rast
gəlinir. Fikrin bütün incəliyini dəqiq və aydın ifadə etmək üçün şair və yazıçılar ideoqrafik
sinonimlərdən geniş istifadə edirlər. Məsələn:
İndisə başqadır mənim diləyim
Nə çıxar bu qədər can-can deməkdən?
Bu gün söz açmıram tərifləməkdən
Başqa bir istəklə yanır ürəyim (11, s. 237).
Bir arzu dil açıb dedi qəlbimdən,
Ah, belə qalaydım ömrüm uzunu (11, s. 149).
Bu misalda “dilək - istək - arzu” ideoqrafik sinonimlərdir. Bu sinonimləri diqqətlə araşdırsaq, onların daha incə məna çalarlıqlarının ifadə olunmasına xidmət etdiyini aydın görərik.
“Dilək - istək - arzu” sinonim cərgəsində һər bir sözün özünəməxsus xüsusiyyəti vardır. Buna
görə də həmin sözlərin hər biri ifadə etdiyi ümumi-ortaqlı mənanı müxtəlif cəhətdən açmağa
xidmət edir. Bu sinonim cərgədə məna çalarlığı fərqi özünü aydın göstərir. “Dilək - istək arzu” sinonim sırasında “arzu” sözü dominant söz hesab olunur, çünki о daha çox işlənmə
tezliyinə malikdir.
Semantik və yaxud ideoqrafik sinonimlikdə müxtəlif hallar ola bilər. Belə ki, öz mənalarına və başqa sözlərlə uyğunluqlarına görə bir-birini tamamlayan və ünsiyyət vasitəsi üçün
zəruri hesab edilən ideoqrafik sinonimlər əsas lüğət fonduna aid edilir. Məsələn, “big - huge tremendous - enormous” və “little - small - tiny” sinonimlərinə baxaq:
Putting on his ancient opera hat, which with brim flattened by use, and huge capacity,
looked like an emblem of greater days, and pulling out an old pair of very thin lavender kid
gloves smelling strongly of Russia leather, from habitual proximity to the cigar-case in the
pocket of his overcoat, he stepped into a hansom (12, s. 53).
“The hotels must be doing a tremendous business,” he thought. A few years ago there
had been none of these big hotels (12, s. 53). It was peculiarly vast and dreary, decorated
with the enormous pictures of still life that he remembered as a boy - sleeping dogs with their
noses resting on bunches of carrots, together with onions and grapes lying side by side in
mild surprise (12, s. 59). Two tiny slippers with big pink rosettes peeped out beneath her
dress as she walked. Pink and pearl was her great gauze fan, and in her hair, which like an
aureole of faded gold stood out stiffly round her pale little face, she had a beautiful white rose
(15, s.109). And June stood before him, her resolute small face raised from her little height to
his great height, and her hand outheld (12, s. 39).
Beləliklə, “big - huge - tremendous - enormous” və “little - small - tiny” sinonim cərgələrində “big”, “little” və “small” sözləri əsas lüğət fonduna aid olan sözlər hesab olunur. Lakin bu sinonim cərgələrin sözləri olan “huge”, “tremendous”, “enormous”, eyni zamanda
“tiny” isə əsas lüğət fondunun xaricində yerləşir.
İngilis dilində müxtəlif məna çalarlıqlarına malik olan ideoqrafik sinonimlər həmçinin
başqa sözlərlə müxtəlif cür uyğunlaşa bilirlər. Məsələn:
When she had finished her song, the Student got up, and pulled a note-book and a leadpencil out of his pocket (15, s. 43). And when the old bishop saw him coming in his goatherd’s
dress, he rose in wonder from his throne, and went to meet him, and said to him, “My son, is
this a King’s apparel?” (15, s. 104).
Bu cümlələrdə “to rise” felinə sinonim kimi “to get up” feli uyğun gəlir və onlar qarşılıqlı əvəz edilə bilərlər. Halbuki aşağıdakı cümlədə bu əvəzetmə qeyri-mümkündür:
“I’m going to Egypt!” cried the Swallow, but nobody minded, and when the moon rose
he flew back to the Happy Prince (15, s. 34).
Burada “rise” felini onun sinonimi olan “to get up” feli ilə əvəz etmək mümkün deyildir, çünki o, “moon” sözü ilə uyğunlaşmır. Bunu başqa hallarda da müşahidə etmək mümkün18
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dür. Məsələn, “a high tree” və “a tall tree” demək düzgündür, lakin yalnız “a tall man” demək
olar. Belə ki, “high” sözü “man” sözü ilə uyğunlaşmır.
Bundan başqa, ingilis dilində eyni məntiqi anlayışı ifadə edən, lakin tamamilə müxtəlif
sözlərlə uzlaşan və kontekstlərdən heç birində qarşılıqlı əvəz oluna bilməyən sözlərə də rast
gəlmək mümkündür. Belə ki, “much” və “many” “çox, çoxlu” “little” və “few” “az” mənasında işlədilir, lakin onlardan һər biri öz mənasında məhdudlaşdırılır. Yəni, “much” və “little”
bütöv maddəni və yaxud kiçik kəmiyyət anlayışını, “many” və “few” isə konkret predmetlərin
az və ya çox miqdarını ifadə edir. Onlar müxtəlif sözlərlə əlaqəyə girirlər; “much” və “little”
maddi və mücərrəd isimlərlə (məsələn, much work, little work ), “many” və “few” isə konkret
isimlərlə işlənir. Göstərilən kontekstlərin heç birində onlar qarşılıqlı əvəz edilə bilməz.
“Many” və “much” sözlərinin işləndiyi misallarda bu cəhət aydın nəzərə çarpır:
Many curious stories were related about him at this period (15, s. 92). Boynes was
knighted when he built that public Museum of Art which has given so much employment to
officials, and so little pleasure to those working classes for whom it was desingned (12, s.
261).
Bu sözləri eynilə “to do” və “to make” felləri haqqında da demək olar: “to do” və “to
make” sözlərinin hər ikisi nəyisə həyata keçirmək və ya etmək üçün şüurlu və könüllü səy və
yaxud cəhd etmək mənasında işlənir; lakin “to do” müəyyən qayda ilə edilən nə iləsə və ya
adi həyati işlərlə bağlı işlədilir; “to make'“ isə xüsusi məqsəd və ya xüsusi niyyətlə edilən
nəyəsə aid olur. “To do” mənasında bir dəfə edilən əvvəllər də edilmiş ola bilər və yenidən də
edilə bilər, ancaq “to make” mənasında edilən dərhal mövcud olur.
Aşağıda verilmiş misallarda “to do” və “to make” sözləri arasında bütün bu deyilən
cəhətləri müşahidə etmək olar:
“Well”, he resumed hastily, “if he likes to do these things, I s’pose he can afford to (12,
s. 37). All the men who are making great names in Art, like Crum Stone or Bleeder, are
making them by avoiding the unexpected (12, s. 255).
Mətni sinonimlərə mətndən asılı olan sinonimlər də deyilir. Sinonimlərin bu növü
müəyyən spesifık (səciyyəvi) bölgü şəraiti altında mənalarına görə uyğun gələn, oxşar olan sinonim sözlərdir. Hətta elə vəziyyət ola bilər ki, iki sözün mənası arasındakı fərq mətn baxımından neytrallaşdırıla bilər. Məsələn, ingilis dilində “to buy” və “to get” sözləri ümumi
olaraq adətən sinonim kimi götürülməməlidir, lakin onlar aşağıdakı misallarda sinonimdirlər:
Observing me the young lady came over and asked me did I wish to buy anything (14, s.
27). She said she would do without any tea but when it came near the time at which the shop
at the corner closed she decided to go out herself to get a quarter of a pound of tea and two
pounds of sugar (14, s. 77).
Mətni sinonimlərə başqa bir misal olaraq “to bear”, “to suffer”, “to stand” fellərini də
göstərmək olar. Bu fellər semantik cəhətdən müxtəlifdir və bütün hallarda deyil, yalnız inkar
formada qarşılıqlı əvəz edilə bilər. Yəni yalnız “can’t stand” və “can’t bear” formaları sinonim kimi qəbul edilə bilər. Məsələn:
I don’t know, Nick. He couldn’t stand things, I guess (13, s. 33).
Burada “bear” feli kontekstə uyğun olaraq yalnız “couldn’t bear” formasında “couldn’t
stand” forması ilə mətni sinonimlik yarada bilər.
Mətni sinonimlərdən danışarkən R.Kuirk yazır ki, “The rainfall in April was abnormal”
və “The rainfall in April was exceptional” cümlələri bizə belə fıkirləşməyə imkan verir ki,
“abnormal” və “exceptional” sözləri sinonimdirlər.
Lakin həmin sifətlər digər kontekstlərdə qətiyyən sinonim deyillər. “My son is
exceptional” və “My son is abnormal” cümlələrini müqayisə edərkən bunu aydın müşahidə
etmək olar.
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Beləliklə də, mətni sinonimlərin mətndən asılılığı faktı ingilis bədii ədəbiyyatında
özünü qabarıq şəkildə göstərir.
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В.Дж. ЭМИНОВА
УПОТРЕБЛЕНИЕ ИДЕОГРАФИЧЕСКИХ И КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ СИНОНИМОВ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
РЕЗЮМЕ
В этой статье изучаются некоторые характерные черты и употребление идеографических
и контекстуальных синонимов в английском и азербайджанском языках. Изучая данный
вопрос, мы выяснили, что идеографические синонимы выражают все разновидности мысли.
V.J. EMINOVA
USE OF IDEOGRAPHIC AND CONTEXTUAL SYNONYMS IN LITERARY WORKS
SUMMARY
This article studies some pecularities and use of ideographic and contextual synonyms in
English and Azeri literary works. While studying we found out that ideographic synonyms serve to
express all the details of the thought in the language.
Ideographic synonyms differenciate in the stress of action, tense, quality and in some cases in
emotional colouring.
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TABUYA DAİR BƏZİ FİKİRLƏR
Açar sözlər: Tabu, noya, dil.
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Tabu anlayışının interpretasiyası haqqında müxtəlif fikirlər var. Xüsusən də, dilçilik
elmində bu terminin izahı problemi çox səpkilidir.
Tabu – cəmiyyətdə qəbul edilmiş (cəza vermə qorxusu altında) və cəmiyyətin üzvünün
hansısa bir hərəkətinə aid edilən qadağadır. Tabu əsasən qədim cəmiyyətdə yayılmış qadağalar sistemi olmuşdur. Elə bu səbəbdən də onu pozanlar ilahi qüvvələr tərəfindən ciddi cəzalandırılırdılar.
Tabu termini Tongan dilindən keçmiş və polineziya mədəniyyətinin çox sahəsində əks
olunub. Aborigenlər bu sözə dini məna veriblər. Tabu böyük okean adalarında yaşayan yerli
əhalənin dilində işlənmiş və əslində qadağan deməkdir. Bu termin polinez dilində “ta” (xüsusiləşdirmə, təcrid etmə), “pu” isə (tamamilə, bütövlükdə) sözlərinin birləşməsindən yaranıb,
ümumi mənası xüsusi qeyd edilmiş, xüsusiləşdirilmiş, məhdudiyyət qoyulmuş, daha dəqiq desək, müqəddəs həyacan deməkdir. Ümumiyyətlə tabunun tərcüməsi çətindir, onun məna tutumunu tam əks etdirən söz yoxdur. Tabu həm də məna etibarı ilə iki əks istiqaməti, əks qütbü
birləşdirən anlayışları ifadə edir. Tabu bir tərəfdən müqəddəslikdir, digər tərəfdən isə təhlükə,
əlçatmazlıq, yasaq, şər mənbəyidir.
Tabu “müqəddəs” anlayışı ilə adekvatlıq təşkil edir. Adiliyindən o həm xüsusini, həm
də ümumini fərdiləşdirir, idealizə edir. Bu əşyaları və insanları adilikdən uzaqlaşdırır və onun
ali ideallarla, yaxud da Allahla əlaqəsini göstərir. Nəyinsə kimə və yaxud hansısa əşyaya məxsusluğunu hətta onun əhd obyekti olduğunu ifadə edir.
Tabu, ümumiyyətlə dilçilik elmində ibtidai təsəvvürlərlə, etiqadla əlaqədar olaraq işlədilməsi qadağan edilmiş söz mənasında qəbul olunmuş termindir. Polineziyalılar tabunun əksinə
noya deyirlər, o da hər yerdə, cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə yol verilə bilən mənasını daşıyır.
Alimlər tabunun yaranmasını insan cəmiyyətinin meydana gəlməsinin ilkin etapları ilə
bağlayırlar. İbtidai insanlar belə duşünürdülər ki, əşyalarla adlar arasında mistik əlaqə mövcuddur. Buna görə də, qədim insanlara bəzi qorxulu və xoşagəlməz əşyaların adını çəkmək
yasaq sayılırdı. Tabunu səciyyələndirən əsas əlamətlərdən biri də qorxudur. Müxtəlif xalqlarda eyni hissi (qorxu hissini) aşkarlayan çoxlu misallar mövcuddur: Amerika hindularında belə
bir adət var ki, onların adlarını xaricilər bilsə, tilsim və ya cadu edərlər; buna görə də onlar öz
adlarını xaricilərdən gizli saxlayırdılar, yaxud Şərq aləmində Samanilər dövründə hökmdar
Xosrov oğlunun adını kütlə üçün Şirey qoymuşdu, əsl adı isə Qubad idi.
Tabunun mənşəyinə görə müxtəlif fikirlər var. Bəzi alimlərə görə, tabunun ümumi etimologiyası “icazə verilməmiş”, “qadağan olunmuş” mənasında işlənən “Tonqan” tabusundan
götürülüb. Digər alimlərə görə isə tabu “fician” mənşəli “tabu” sözündən yaranmışdır.
Tabu sözünün işlənməsi Ceyms Kukla bağlıdır. O, 1771-ci ildə Tonqa adalarına (sonralar Mehriban Adalar adlandırmış) səfər edərkən bu sözü kəşf edir və 1777-ci ildə ingilis dilinə
tabu sözünü daxil etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu termin polineziya dilindən Avropa
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dillərinə XVIII əsrin sonunda keçmişdir. Ceyms Kuk tonqalıları təsvir edərkən yazırdı: “Onlardan heç biri nə oturur, nə də nəsə yeyirlər. Təəccübümüzü onlara bildirdikdə isə onlar bunların tabu olduğunu qeyd etdilər. Nə vaxt ki, nəyinsə yeyilməsi və istifadə edilməsi qadağandır, bu tabudur.”
Tabunun formalaşdırdığı psixologiya təkcə dini sahədə deyil, həmçinin cəmiyyətin ruhiictimai həyatının bütün sahələrində – hüquqda, mənəviyyatda, hətta elmdə də özünü büruzə
verirdi.
Beləliklə, tabuya dilçilikdə belə tərif verirlər; mifoloji inam və təsəvvürlə, mövhumatla
əlaqədar, habelə kobud, ədəbsiz sözlərdən qaçmaq məqsədi ilə işlənməsi qadağan olunmuş
söz və ifadələrə tabu deyilir.
Tabunun təsnifatı haqqında ayrı-ayrı dövrlərdə yaşayan alimlərin müxtəlif fikirləri
vardır.
Bəzi alimlər tabunu nəsildən-nəslə ötürülən qeyri-ixtiyari bir fenomen kimi izah edir.
Amerikan psixolinqvisti Steven Pinker tabunun antropoloji cəhətlərini xüsusi qeyd edərək özünün “Beyin necə işləyir” əsərində tabunun, əsasən, instinktlərdən inkişaf etdiyini irəli sürür.
Antropoloq N.V.Tomas “Britaniya ensiklopediyası”ndakı “Taboo” adlı məqaləsində
yazır: “Qəti deyə bilərik ki, tabunun əhatə dairəsi ancaq bundan ibarətdir: a) müqəddəs (yaxud
şər, natəmiz) şəxs və ya əşyalarla bağlı xüsusiyyətlər; b) müxtəlif növ məhdudluqdan törəyən
əlamətlər;
Tabu rituallarda qoyulan başqa məhdudluqlara da tətbiq edilir. Ancaq bütün yasaqları
tabu adlandırmaq olmaz.
Ziqmund Freyd tabunun tərcüməsini psixonalitik cəhətdən izah edərək irəli sürür ki,
tabunu işlədənlərə və beyinə hakim kəsilmiş sinirlər arasındakı bu cür oxşarlıqlar müəyyən bir
vəziyyətə işarə edir ki, bu da psixoloji halda qeyri-ixtiyari üstünlük təşkil edir. O, beyində
çıxmayan qadağalara əsaslanan tabunun tarixini belə təsvir edir.
Biz fərz etməliyik ki, tabular çox qədim ibtidai qadağalardır və onlar insanlara xaricdən
güclü təsir göstərmişdir: ibtidai insanlar bunu qəbul etməliydi. Bu qadağalar çox güclü meyilliliyi özündə əks etdirən qadağalara aid olmalı idi və sonra onlar qədim bir ənənə kimi nəsildən-nəslə ötürülür.
Beləliklə, “tabunu pozan şəxs özü tabulaşır, çünki bu nümunəvi hərəkətini izləməyə şirnikləndirən çox təhlükəli bir keyfiyyətə malik olur”. Ziqmund Freyd “Totem və tabu” kitabının fəsillərinin birində tabunu məna növlərinə görə ayırmışdır:
I. Döyüşçülərlə bağlı tabu.
Qalib qatilin üzərinə son dərəcə tez-tez məhdudiyyətlər qoyulurdu və onlar bir qayda
olaraq ciddi idi. Yeni Qvineyanın yaxınlığındakı Logea adasında “düşmənləri öldürən və ya
bu prosesdə iştirak edən insanlar” bir həftə evlərində özlərini qapalı saxlayırdılar. Onlar arvadları və dostları ilə ünsiyyətdən tamamilə qaçmalı və əllərilə qidaya toxunmamalı idilər.
Belə adamlar yalnız xüsusi qablarda hazırlanan tərəvəz yeməkləri yeməli idilər. Bu qadağaların səbəbi kişiləri həlak olanların qan qoxusundan qorumaqdır. Çünki onların inamına görə,
əgər kişilər qanı iyləsəydilər, onlar xəstələnə və ya ölə bilərdilər.
II. Ölülərlə bağlı tabu.
Burada tabu ölü insanlara yas saxlayanlar və ya ölmüş insanla bağlı hər hansı bir şeyə
qoyulur. Meyidə əli ilə toxunan və ya onun dəfnində iştirak edən insan natəmiz hesab olunur.
Həmin insan heç bir evə daxil ola bilməz. Məsələn, Azərbaycanda da hər hansı bir insan əgər
meyidə əl vurubsa sonra qusul edilməlidir ki, o təmiz olsun və ya hansısa yas mərasimindən
gələn insan heç kimlə görüşmür, əl-üzün yuyandan sonra görüşə bilər.
III. Dil tabularının müxtəlifliyi.
Tabuların aşağıdakı leksik-semantik məna növləri var:
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1) Heyvan adları
Heyvan adları ilə bağlı qadağanlar qədim tabulara aiddir. Tabu ibtidai insanın totemik
anlayışını ifadə edir. İbtidai insanın fikir tərzi çox sadədir: totem adının deyilməsini istəmir.
Əgər onun adını çəksən özünə bəla gətirərsən. Heyvan ya sənə hücum edəcək, ya da sənə başqa bəla gətirəcək. Müxtəlif heyvanların adı tabulaşdırılmışdır. Bu heyvanlardan canavarı,
ayını, ilanı, siçanı, qurbağanı və s. göstərmək olar.
2) Bitki, mineral, təbiət hadisələri
Qədimdə insanı əhatə edən nə varsa hamısından fövqəladə qüvvə ola bilərdi. Bitki qadağaları da dillərdə müşahidə olunur. Eləcə də daş, ad, külək, yağış, ay, günəş və s. əşyalar da
qədim insanlar tərəfindən tabulaşırdı.
3) İnsan adları
İbtidai insan öz adının, həm də onu əhatə edənlərdən bəzilərinin xüsusi adlarının deyilməsini qadağan edirdi. Onlara elə gəlirdi ki, başqa tayfa üzvləri onların adlarını bilər və onlara zərər gətirər. Daha çox aşağıdakılar tabulaşdırılır: qohum adları – həyat yoldaşı, ər, arvad,
qaynata, kürəkən və s.
4) Ölüm və xətəlik adları.
Tam aydındır ki, ibtidai şüur üçün ölüm və xəstəlik tamamilə sirli idi və bu hadisələr
fövqəl qüvvələrin fəaliyyəti ilə bağlı başa düşülürdü, təbii ki, bu anlayışlarla bağlı nə varsa,
ölülərin adlarından başlanmış onların dəfninə kimi hamısı dil tabuları çərçivəsində izah
edilirdi.
Tabulara həmçinin daxil edilə bilər.
a) Pəhrizlə bağlı tabular (halal və koşer ərzaqlar, dini vegetarianlar və s.).
b) Cinsi əlaqə və şəxslərarası münasibətlərlə bağlı məhdudiyyətlər (homeseksuallıq,
kəbinsiz cinsi əlaqə, zina – ər və ya arvad xəyanəti, irqlərin qarışdırılması, yaxın qohumlar
arasında cinsi əlaqə və çoxnigahlılıq aiddir).
c) Cismani funksiyalarla bağlı məhdudiyyətlər (cəmiyyət içində). Eyni zamanda bir sıra
cəmiyyətlərdə qadınların hamiləlik, uşaq doğumu kimi hallarının gizli tuutlmasına tələb
qoyulur.
ç) Bədən hissələrinin nümayiş etdirilməsi ilə bağlı tabular (pornoqrafiya və çılpaqçılıq).
d) Qadağan olunmuş, qeyri-qanuni narkotik maddələr – dərmanlar, alkoqol kimi içkilərə aludəçilik, qurşanma ilə bağlı tabular
e) Təhqiramiz danışıqla bağlı tabular – bura söyüşlər, ədəbsiz dil, kobud dil daxildir.
Tabunun mənbəyi insanlara və ruhlara məxsus ovsunlu, sehirli qüvvələr sayılır və
onlardan cansız varlıqlara ötürülməsi ehtimal olunurdu. Tabunu pozmaqla öz ruhunu tabulaşdıran şəxsləri, eləcə də tabu ötürülən əşyaları elektrik vurmuş predmetlərlə müqayisə etmək
olar. Belə ki, onlar qorxulu gücü bədənlərində yerləşdirmiş sayılırlar, kim toxunursa, ona qarşı cərəyan buraxıb mənfi təsir göstərir, zəiflər ona tab gətirməkdə acizdirlər.
Nəhayət, tabudan gələn ziyanın ölçüsü onu pozanın cəmiyyətdə tutduğu mövqedən asılı
olurdu. Əgər başçılar, ruhanilər tabulaşırdısa, onlara qarşı çıxma, ən adi söz demə, yanaşıb
toxunma ölümlə nəticələnirdi. Ona görə də yüksək şəxslərin özləri də bəzən müqəddəsləşdirilmiş tabular sırasına daxil edilirdilər. Tabular daimi və ötəri xarakterlidir. Başçılar, ruhanilər,
eləcə də ölülər və onlara aid bütün varlıqlar birinci və aid hesab edilirdi. Ötəri tabular isə
məişətdə və əmək fəaliyyətindəki məlum hallarda – doğumla, döyüşçünün yurduna qayıtması,
balıqçılıq, maldarlıq və digər peşələrlə əlaqədar meydana gətirilirdi. Sonrakı din sistemlərində
tabu daha mütəşəkkil şəkil alır və çoxəhatəli sahələrə tətbiq edilirdi.
Beləliklə, bu sirli xüsusiyyətin mənbəyi və daşıyıcısına çevrilən hərşey şəxslər də, məkanda zaman ölçüləri də tabu adlanırdı. Tabu həm də həmin xüsusiyyətdən doğan qadağalar,
yasaqlar hesab edilir. Hərfi mənada bu söz elə bir şeyə verilən addır ki, eyni zamanda müqəddəsdir, adilikdən qat-qat yüksəklərdə durur, eləcə də təhlükəlidir, sərtdir və qorxuncdur,
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dəhşətlidir. Əlbəttə, Azərbaycan türklərinin dilində də bu məna yüklərini daşıyan ümumi söz
yoxdur. Dərslik və elmi ədəbiyyatlarda “yasaq”, “qadağan” kimi götürülüb işlənməsi isə
səhvdir. Çünki Z.Freyd yazdığı kimi, “bu sözdə və onun mənalandırdığı sistemdə mənəvi
həyat üçün də güşə ayrılmışdır, həqiqətdə tabudan qorxduğumuz üçün elə bilirik əlçatmazdır.
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DİL SİSTEMİ VƏ NORMA
Açar sözlər: norma, sistem, dil sistemi, dil fəaliyyəti.
Ключевые слова: норма, система, языковая система, языковая деятельность.
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Danışıq aktı dil vahidlərinin funksional xüsusiyyətləri haqqında məlumat əldə etməyin
ən etibarlı mənbəyidir. Canlı danışıq kommunikantlar arasında informasiya mübadiləsinin baş
tutmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Lakin dilin danışıq aktında reallaşması müəyyən
dildaxili norma çərçivəsində baş tutur. Norma hər bir dilin canlı danışıqda inkasıdır. L.V.Şerbaya görə, normanın seçilməsi danışıq fəalıyyəti prosesində baş tutur. Dil, L.V.Şerbaya görə,
potensial vasitələr sistemidir, danışıq isə sistemin səslərdə təzahür formasıdır (1). Danışığın
nizamlı şəkildə reallaşmasında aparıcı rolu dil sistemi oynayır. L.V.Şerba bununla bağlı
yazırdı. “Bütün həqiqi fərdi, dil sistemindən qaynaqlanmayan, potensial şəkildə onda yerləşməyənlər qayıdışsız məhv olmalıdır” (2, s. 29). Təbii ki, dil və danışığın bu cür başa düşülməsi sistem və normanın qarşılaşmasına gətirib çıxartdı. Onu da əlavə etmək lazımdır ki, danışıq
və norma heç də üst-üstə düşmür. Demək olar ki, norma dil və danışığı əlaqəlndirən müstəqil
kateqoriyadır. Bu norma və ya dil mümkün reallaşmasa imkan verir, yəni dilə imkan verir ki,
real işlənən və potensial mümkün variantlardan biri seçilsin. Başqa sözlə desək, norma
sistemin imkanlarını konkretləşdirir və ya onları məhdudlaşdırır.
Sistemdən danışarkən E.Koseriu yazırdı: “Sistem müəyyən dilin reallaşmasının ideal
formalarını, yəni müvafiq dil fəaliyyəti üçün texnika və etalonları əhatə edir; norma isə həmin
şablonlar üzrə və texnikanın köməyilə tarixi baxımdan reallaşmış modelləri əhatə edir” (3, s.
175). E.Koseriunun konsepsiyasındakı bu cür şərhlə razılaşmayan L.A.Verbitskaya qeyd edir
ki, E.Koseriunun konsepsiyasında “sistem və norma arasında real münasibətlər praktik olaraq
göstərilməmişdir” (4, s. 8).
L.A.Verbitskaya inkişaf etmiş milli dilin əsas əlaməti kimi dilin yazılı və şifahi formalarında sabit normaların formalaşmasını qeyd edir (5, s. 24). Müəllifin fikrincə, milli dilin bütövləşməsi qrammatik, söz düzəltmə, söz işlətmə və tələffüz qaydaları olmadan mümkün deyildir. L.A.Verbitskaya daha bir vacib məqama diqqət yetirir. O yazır: “Tələffüz normasını
araşdırarkən iki yaxın, lakin identik olmayan anlayışları, tələffüz normasının iki aspektini –
orfoepiya və orfofoniyanı fərqləndirmək lazımdır” (5, s. 25). O, həm də tələffüz normasının
aspektləri arasındakı münasibətlərin fonemin fərqli başa düşülməsilə əlaqəli olaraq müxtəlif
cür nəzərdən keçirilə bilməsinin mümkünlüyünü də qeyd edir. L.A.Verbitskaya həmin əsərində Sankt-Peterburq və Moskva fonoloji məktəbləri arasında fonemin linqvistik şərhində fərqlərin olduğunu və bu fərqlərin fonemlə bağlı digər məsələlərin həllinə də təsirsiz ötüşmədiyini
qeyd edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, L.A.Verbitskaya Sankt-Peterburq fonolojı məktəbinin konsepsiyasını müdafiə edir. Bunun məntiqi nəticəsi kimi o, orfoepiya və orfofoniyanı bir-birindən
fərqləndirməyi təklif edir. O yazır: “Ümumi şəkildə demək olar ki, orfoepiya sözün normativ
fonem tərkibini müəyyən edən qaydaları, orfofoniya isə fonemin variantlarının tələffüz
qaydalarını öyrənir” (5, s. 27).
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Qeyd etmək lazımdır ki, orfoepiya ilə orfofoniyanın bir-birindən fərqləndirilməsi ideyasını F.Veysəlli öz tədqiqatlarında xüsusi vurğulayır. L.A.Verbitskaya ilə təxminən eyni nəzəri
konsepeiyadan çıxış edən F.Veysəlli məsələyə bir qədər geniş plandan yanaşır. F.Veysəlliyə
görə, bunlardan birincisi, yəni orfoepiya söz və ya söz formalarının fonem tərkibini müəyyənləşdirirsə, ikincisi fonem allofonlarının təlləffüz normalarını müəyyənləşdirir. O yazır: “Orfoepiya anlamına dildəki sözlərin fonem tərkibinin, ünsiyyət vahidi olan cümlələrin fonoloji
qarşılaşmalarının fonetik özülünü təşkil edən intonasiya konturlarının müəyyənləşdirilməsilə
dilin heca modellərinin təyin edilməsi daxildir” (6, s. 85). “Orfoepiyadan fərqli olaraq ayrıayrı fonemlərin müəyyən fonetik mövqedə, başqa fonemlərlə qonşuluqda, eləcə də vurğu və
intonasiyanın təsiri altında məruz qaldıqları dəyişikləri öyrənən elm sahəsinə orfofoniya
deyilir” (6, s. 85). İndicə F.Veysəllidən gətirdiyimiz fikri dil materialı əsasında aşağıdakı kimi
izah etmək olar. Azərbaycan dilində /düz/ sözünün fonem tərkibi orfoepiya vastəsilə müəyyənləşdiriləndə, bu sözdə üç fonemin reallaşması üzə çıxar. /d/, /γ/ və /λ/. /d/ foneminin vurğudan sonrakı mövqeydə reallaşan sait onun tələffüzünə güclü təsir edərək dodaqlanmasını
tələb edir: /dº/. Beləliklə məlum olur ki, sistem səviyyəsində dodaq və qeyri dodaq samitlərinin qarşılaşması olmasa da norma səviyyəsində dodaqlanma üzə çıxır ki, bu da inteqral əlamət
kimi foneminin dodaqlanan variantını əmələ gətirir.
Digər bir misal. “daş” sözündə üç fonem – /d/, /a/ və /ş/ fonemləri, “gül” sözündə də üç
fonem – /g/, /ü/ və /l/ reallaşıb. Ancaq bu fonemlərdən hər birinin bu sözlərdə necə deyilməsi
orfoepiyasının işi deyildir. Orfoepiya sözlərdəki fonem inventarını təyin edir, fonem
invariantlarını araşdırır (6, s. 85).
Deyilişdə sözün fonem tərkibini olduğu kimi reallaşdırmaq o deməkdir ki, tələffüzü
sünüləşdiririk, elə bil bir-biri ilə əlaqədə olmayan fonemləri ardıcıllıqla təlləffüz edirik. Halbuki, hər fonemin işləndiyi vəziyyətdə təsirə məruz qalması, onun qonşu fonemlərlə və prosodiya – intonasiya qəlibinə münasib qarşlıqlı əlaqədə olması vacibdir. “Gül”, “gülək” və s. sözlərdə birinci /g/ samitinin dodaqlanan tələffüzü vacibdir, bunu dilimizin orfofonik qanunu
kimi götürməliyik. Biz (go) deməliyik, yəni dodaqlar artıq birinci samitin tələffüzündə irəli
çəkilməlidir, bu ondan sonra gələn /ü/ saitinin təsirindən yaranır. Digər tərəfdən, sözün sonunda /l/ azacıq karlaşmalı, /k'/ isə partlayışın nova keçməsilə, yəni alman dilində /ç/- ya bənzər
samit kimi tələffüz olunmalıdır. Göstərilən əlamətlər Azərbaycan dilinin fonem sistemində
heç bir samitə xas deyildir. Başqa sözlə desək, dilimizin fonem sistemində samitlərin dodaqlanan/qeyri-dodaqlanan əlamətlərə görə, sonorların karlaşması və dilortası /k/ samitinin nova
keçməsi əlamətlərinə görə qarşılaşması yoxdur. Lakin onların deyilən əlamətlərsiz tələffüzü
normanın pozulması və qulaqda yad səslənməsi deməkdir. Beləliklə, orfofoniya dildəki fonoloji qarşılaşmaların danışçıqda reallaşması ilə ortaya çıxan tələffüz xüsusiyyətlərini sistemləşdirir və öyrənir (6, s. 85-86).
Dialekdə danışanlar ədəbi dildən istifadə də öz artikylyator vərdişlərindən çıxış edir və
onun orfofonik qaydalarına xüsusi çalarlıq və ahəng verirlər. Bunun nəticəsində ədəbi dilin
orfofonik layında bir neçə dəyişiklik əmələ gəlir, bu dəyişikliklər hətta fonem sisteminin
mövcud tarazlığını poza bilir. Məs. /Garabağ dialektində /ʤ/ əvəzinə /ʒ/-nin işlədilməsi ədəbi
dil normasının kobud şəkildə pozulması deməkdir. Müqaysə et: Ədəbi dildə: /gələʤəm/ ancaq bu dialektdə /gələʒəm/ və s. Orfofonik qaydalarda buna rəğmən təkmilləşir və dəyişir. Bu
da öz növbəsində dilin fonem sisteminə öz təsirini göstərir. Bütün bu deyilənlər orfepiyanın
orfofoniyadan ayrılmasına həm nəzəri, həm praktik cəhətdən əsas verir (6, s. 86).
Hələ İ.A.Boduen de Kurtene ötən əsrin ortalarında fonemdən danışarkən yazırdı ki,
tələffüzdə danışanın niyyəti ilə akustik effekt üst-üstə düşmür. Demək, fonem abstrakt dil
vahidi olaraq danışıq aktında koartikulyasiya nəticəsində ciddi dəyişikliyə uğrayır. Lakin
təəssüflə qeyd etməliyik ki, müasir fonoloji tədqiqatlar bu spesifik xüsusiyyətləri nəzərə
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alınırlar. Orfofoniya yeni tələffüz vərdişlərinin yaranmasını və avtomatlaşdırılmasını tələb
edir (6, s. 87).
Kipləşən-partlayışlı kar samitlər söz sonunda və vurğulu saitdən qabaq gələndə nəfəsli
tələffüz olunurlar. Bunun doğru olduğuna inanmaq üçün əlin içini tələffüz zamanı dodaqlara
yaxınlaşdırmaq kifayyətdir. Əlimizin içinə güclü zərbə ilə dəyən hava axını həmin samitlərin
partlayışlı olmasını, yəni nəfəsli deylişini bir daha təsdiq edir. Biz burada orfofonik əlamətlərin yalnız bir neçəsini gtöstərdik (6, s. 88)
Yuxarıda deyilənlərdən belə məlum olur ki, yazıdan çıxış edərək dilin orfofonik və
ortoepik özəlliklərini açıb göstərmək olmaz. Yazının ən kiçik vahidi olan qrafemlə fonem
arasında birbaşa əlaqə yoxdur. Canlı danışığın real mənzərəsini əks etdirmək üçün, ayrı-ayrı
fonemlərin oefofonik xüsusiyyətlərini vermək üşün transkripsiyadan istifadə etməliyik.
Yuxarıda verdiyimiz nümunələr göstərir ki, F. Veysəlli orfoepiyanı orfofoniyadan fərqləndirməsinə daha ciddi yanaşmış və hər iki sahənin qarşısında duran məsələləri müəyyənləşdirərkən xüsusi həssaslıq nümayiş etdirmişdir. Məsələnin praktik cəhətini də nəzərdən qaçırmayan F.Veysəlli qeyd edir ki, “orfoepiyanın orfofoniyadan fərqləndirməsi xarici dillərin
tədrisində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir” (6, s. 86).
Qeyd edək ki, Azərbaycan dilində istər sait, istərsə samit fonemlərin canlı danışıqda
işlənməsinin kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətləri hələ də öyrənilməmiş olaraq qalmaqdadır.
Əvvəla dilçiıiyin son elmi naliyyətləri olan orfoepiyanın orfofoniyadan fərqləndirilməməsi
fonetikamızın zəif cəhəti kimi qeyd olunmalıdir. F.Veysəlli bununla bağlı yazır: “Biz bu iki
elm sahəsini hələ 1993-cü ildə ayırmağı tövsiyə etmişdik. Lakin təəssüf olsun ki, bu təşəbbüs
bizim dilçiliyimizdə əks-səda tapmadı. Qisa şəkildə bir daha göstərməyi vacib bilirik ki,
orfofoniya dilimizdəki fonemlərin real tələffüz məziyyətlərini, orfoepiya isə dilimizin sözlərindəki fonem tərkibini müəyyənləşdirməlidir. Bu mənada təəssüflə vürğulanmalıdır ki, bizdə
hələ də orfoepiya lüğətindən danışırlar. Halbuki dünya dilçiliyində buna orfofoniya (düzgün
səslənmə) lüğəti deyirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycan dilinin orfofoniya lüğəti hələ də hazırlanmamış olaraq qalmaqdadır” (8, s. 147-148).
Orfofoniyaya dair biliklər ilk növbədə xarici dillərin tələffüz vərdişlərinə yiyələnməkda
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman öyrənilən dildə bu və ya digər fonemin tələffüz məxrəcinin ana dilin həmin fonemə uyğun gələn fonemin səsinin tələffüz xüsusiyyətlərilə müqayisə etmək daha səmərəli nəticələr verə bilər. Orfoqrafiyanın yazılı dildə oynadığı rolu orfofoniya şifahi danışıqda yerinə yetirir. Əlavə etmək istərdik ki, orfofonik fərqlər, əksər hallarda
dil daşıyıcıları tərəfindən hiss olunmur. Lakin bununla belə ədəbi dilin tələffüz normalarına
yiyələnmədə orfofonik xüsusiyyətlərin mühüm rolu vardır. Belə ki, orfonik normaya əməl etməyəndə danışıq aksent kimi səslənir.
Bir tərəfdən, norma anlayışının irəlidə sadalanan əsas nəzəri müddəalarına və onun sistemlə qarşılıqlı münasibətlərinə, digər tərəfdən, mürəkkəb sosio- və psixolinqvistik amillərə
istinad edərkən orfofoniyanın diqqət mərkzində saxlanılması mühüm məsələdir. Hesab etsək
ki, dil norması dil daşıyıcılarının yaddaşında möhkəmlənmiş və müəyyən zaman kəsiyində
ədəbi dilə yiyələnmiş daşıyıçıların hamısı üçün vacib dil sistemindən irəli gələn hadisələr
məcmusudur, onda o, dil daşıyıcısı üçün (əgər o, bu qaydalara yiyələnmişsə) çərçivəsindən
kənara çıxmamaq şərtilə müəyyən sərhədlər müəyyənləşdirir. Başqa sözlə desək, norma konkret dil daşıyıcılarının cəhd göstərdikləri ideal formadır. Bu cəhdlərin uğurlu reallaşmasından
yalnız dilin saflığı yox, həm də dilin fonem səs sisteminin inkişafı da birbaşa asılıdır.
Qeyd etmək lazlmdır ki, düzgün ədəbi tələffüz variantını mənimsəmək öz növbəsində
düzgün orfoqrafiya və qrammatik qaydalara yiyələnmək qədər vacibdir. Bununla bərabər deməliyik ki, ədbi tələffüz normasına düzgün orfoqrafiya qaydalarına yiyələnməkdən çətindir.
Bu, bir tərəfdən, etolon hesab edilən normanın bir qayda olaraq daima dəyişməsilə bağlıdırsa,
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digər tərəfdən, ümumi norma nəzəriyyəsinin, dil sistemi və norma, norma və variant
münasibətlərinin yetərincə işlənilməməsilə bağlıdır.
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MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ TƏYİN ƏVƏZLİKLƏRİNİN
SEMANTİK-FUNKSİONAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: əvəzlik, təyin əvəzlikləri, semantik-funksional xüsusiyyətlər, ingilis dili.
Ключевые слова: местоимение, определительные местоимения, семантико-функциональные особенности, английский язык.
Key words: pronoun, defining pronouns, semantic-functional characteristics, English.

Təyin əvəzlikləri əşyanın əlamətini, keyfiyyətini, miqdarını bildirən sözləri əvəz və ya
onlara işarə edir.
Həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində təyin əvəzliklərinin tipoloji istiqamətdə
öyrənilməsi bir çox semantik-funksional xüsusiyyətlərin aşkarlanmasına səbəb ola bilər.
Təyin əvəzlikləri ingilis dilində müxtəlif adlar altında öyrənilmişdir: «defining pronouns»,
«detaching pronouns», «universal pronouns», «generalizing pronouns».
Müasir ingilis dilində təyin əvəzlikləri qrupuna aşağıdakı sözlər daxildir:
All, each, every, everybody, everyone, everything, both, either, other, another.
All təyin əvəzliyi müasir ingilis dilində ən aktiv işlənən əvəzlikdir. Bu əvəzlik
ümumiləşdirici mənaya malikdir. Həmin mənanın daşıyıcısı olduğu üçün all əvəzliyi müasir
ingilis dilində a) topluluq bildirən isimlərin əvəzinə, b) və ya onların təyini kimi işlədilir.
a) All were present at the meeting.
b) All the students are in the yard.
All the cars were ready to start.
All əvəzliyi iki və daha çox artıq obyektə aid olur və onu bütünlüklə ifadə edir. Eyni
zamanda həm ismi, həm də sifəti əvəzlik kimi işlənə bilir. Yuxarıda misallardan göründüyü
kimi birinci cümlədə all ismi, ikinci cümlədə isə sifəti əvəzlik kimi işlənmişdir. All əvəzliyi
həm şəxsə, həm də qeyri-şəxsə aid ola bilər. Bu əvəzlik ismi əvəzlik kimi cümlədə 1)
mübtəda, 2) predikativ, 3) tamamlıq, sifəti əvəzlik kimi isə 4) təyin rolunda çıxış edir,
məsələn:
All is said and done. (London)
He loved me, that is all. (London)
Martin forgot all about it. (London)
… if all the doors are closed. (London)
All təyin əvəzliyi cümlədə mübtəda olarkən canlı varlıqları bildirdikdə xəbər cəmdə,
cansız varlıqları və ya mücərrəd məfhumları bildirdikdə isə təkdə işlənir, məsələn:
All were in blue uniforms.
All that glitters is not gold (proverb).
All is fair in love, you must remember (stevenson).
All əvəzliyi əlavə kimi adətən, we, you, they şəxs əvəzlikləri ilə birlikdə mübtəda
funksiyasında çıxış edir, məsələn:
They are all men of some intellectual power and consequently they all appreciate me.
(O.Wilde “They picture of Dorian Gray”).
Bu funksiyada all isimlərlə işlənir, məsələn:
The boys all went home. (N.Kobrina, English grammar, morphology).
Əgər xəbər «to be» feli ilə ifadə olunubsa, onda all həmişə to be-dən sonra işlənir.
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There is was spiritual. Here it was all material and material. (London)
All təyin əvəzliyi bəzən tək halda olan və sayıla bilən isimlərlə də işlənə bilir. Lakin
N.Kobrinanın fikrincə, belə hallarda all hissələrə bölünən bir əşyanı bildirir. Məsələn,
I have all the book. (N.Kobrina)
Kitab bütövlüklə məndədir.
Müəllif onu da qeyd edir ki, belə cümlələrdə daha çox «whole» sözü işlənməlidir.
All the book əvəzinə the whole book ifadəsini işlətmək daha düzgün olar.
Day, night, week, month, year və s. Zaman anlayışı bildirən isimlərlə işləndikdə all sözü
«whole» sözü ilə əvəz edilə bilər. Məsələn:
All the year=the whole year.
All sözü ismi əvəzlik kimi cümlədə işlənəndə ümumi varlıq bildirən hamı sözü ilə
Azərbaycan dilinə tərcümə edilir.
Kollektiv anlayışı bildirən isimlərin əvəzinə işlənən all (hamı) əvəzliyinin həm ingilis,
həm də Azərbaycan mətnlərində işlənmə xüsusiyyətləri maraq doğurur.
All were of the same opinion on this question.
Hamı bu məsələdə eyni fikirdə idi.
All (hamı) həm ingilis, həm də Azərbaycan dilində həmcins üzvlərdən sonra işlənərək
onları ümumiləşdirir.
Azərbaycan dilində: Bu gün canlı, cansız – hamı, hər şey onun hökmüylə dövran
edəcəkdir. (Ə.Nicat).
All (hamı) ismi əvəzliyi Azərbaycan dilində tərzi-hərəkət budaq cümləsinin asılı
hissəsində işlənə bilir. Məsələn:
Simuzərin qırmızı yanaqları közərdi və o elə çığırdı ki, hamı kənara dağılışdı (Ə.Nicat).
All ismi əvəzliyi müasir Azərbaycan dilinə hər şey mənasında tərcümə olunur.
She saw all. O hər şeyi gördü.
Sifəti əvəzlik kimi all bütün, hamı mənasında cəmdə, sayıla bilən və sayıla bilməyən
isimlərlə işlədilir. Məs:
All the young men gathered in the street.
Bütün cavan adamlar küçədə toplaşdılar.
Sifəti əvəzlik olan bu birləşmə of sözönü ilə birlikdə işlənən ismi əvəzliklə sinonimdir.
All the young men= All of the young men.
All əlavə kimi we, you, they şəxs əvəzlikləri ilə birlikdə mübtəda funksiyasında çıxış
edir.
Məsələn, We all know it. They all went there.
Bu tip birləşmələr of sözönü ilə birlikdə işlənə bilir. Məsələn:
All of us know it. All of them went there.
Each təyin əvəzliyi əvvəlcə qrup halında xatırladılmış və ya nəzərdə tutulmuş əşya və
yaxud şəxslərin hər bir üzvünü, hər bir nümayəndəsini ayrı-ayrılıqda bildirmək üçün işlədilir.
V.Z.Kaushanskaya, R.D.Kovner və başqalarının müəllifi olduğu «A Grammar of the
English Language» dərs vəsaitində eash təyin əvəzliyi every, everybody, everyone, everything
əvəzlikləri ilə bir qrup daxilində izah olunmuşdur.
İ.A.Kobrina və başqalarının yazdığı morfologiyada da eash təyin əvəzliyinin mahiyyəti
yuxarıdakı kimi açıqlanır. İngilis dilində eash təyin əvəzliyi morfoloji quruluşuna görə
«Composite pronouns» adı altında verilir.
Müasir ingilis dilində təyin əvəzliyi kontekstdə üç mühüm funksiyanı yerinə yetirir:
1. Cümlənin subyekti kimi çıxış edir:
They were five, and each was strongand brave. Each of them will be examined
carefully.
2. Cümlənin obyekti kimi çıxış edir:
He paid a dollar each (London).
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I’ve already seen each of them.
3. Cümlənin atributu, şəxs və ya əşyanın təyinedicisi kimi çıxış edir.
Now there were woods on each side of the river.
İngilis dilində eash və every təyin əvəzlikləri eyni mənalı söz olduğu üçvün bir-biri ilə
sinonimlik təşkil edir. Hər iki təyin əvəzliyi Azərbaycan dilinə hər və hər bir əvəzlikləri ilə
tərcümə olunur.
Eash təyin əvəzliyi həm şəxsə, həm də qeyri-şəxsə aid ola bilir. Sifəti əvəzlik kimi eash
tək halda olan isimlərlə birlikdə işlənir. Bu əvəzlik mübtəda funksiyasında işlənəndə feli
xəbər təkdə olur. Məs:
Each of the cats has its own place.
Pişiklərin hər birinin öz yeri var (N.Kobrina. English Grammar Morphology).
Each və every təyin əvəzliklərinin bir sıra oxşar və fərqli cəhətləri var. Onların oxşar
cəhətləri budur ki, hər ikisi ayrı-ayrı fərdlərin müəyyən qrupa daxil olduğunu bildirir.
Hər iki təyin əvəzlikləri arasında aşağıdakı fərqli cəhətlər vardır:
Each təyin əvəzliyi çox sayda şəxs və əşyaları ayrı-ayrılıqda fərdi olaraq bildirir. Every
təyin əvəzliyi də həmin mənaya malikdir. Lakin every təyin əvəzliyində fərdilik çaları each
əvəzliyinə nisbətən azdır. Məsələn:
Every man had a weapon. Hər kəsin silahı var idi. Bu cümlədə every sözü daha çox
ümumilik bildirir.
Each of them will be examined carefully. Onların hər biri diqqətlə müayinə olunacaq.
Bu cümlədə each təyin əvəzliyi hər kəsi ayrılıqda, fərdi şəkildə bildirir.
Every təyin əvəzliyi müəyyən qrupa daxil olan ayrı-ayrı fərdləri bildirir və göstərir ki,
bir kəs və ya bir şey haqqında deyilənlər həmin qrupdakıların hamısına aiddir. Bu əvəzlik
sayıla bilən tək isimlərin qarşısında sifəti əvəzlik kimi işlənir, ona görə də onun yalnız bir
funksiyası vardır ki, bu da təyin rolunda çıxış etməsidir. Məsələn,
Every man must be honest – Hər bir adam doğrusu olmalıdır.
Baxmayaraq ki, every sözü mənaca təkdir, o müəyyən cəmdə olan ifadələrlə, belə ki,
hər iki, hər iki həftədən bir, hər üç aydan bir ifadələrilə işlənə bilər (Kobrina N.A. və b.)
Every two weeks, every few month, every five miles kimi cəmdə olan ifadələri misal
göstərmək olar.
Every təyin əvəzliyi bir sıra ifadələrin formalaşmasında iştirak edir. Məsələn, ingilis
dilində: every ten minutes, every ten years, every other day və s.
Azərbaycan dilində: hər bir saatdan bir, hər min ildən bir, bir həftədən bir və s.
Everybody, everyone əvəzlikləri mürəkkəb və sinonim sözlərdir, bir-birini əvəz edə
bilir, hər kəs, hamı mənasında Azərbaycan dilində işlədilir.
O.Musayev yazır ki, everybody və everyone təyin əvəzliklərinin iki hal forması vardır:
1) ümumi hal forması: everybody, everyone
2) yiyəlik hal forması: everybody’s, everyone’s
Ümumi halda bu sözlər cümlədə mübtəda və ya tamamlıq funksiyası daşıyır. Everybody
və everyone əvəzliyi mübtəda olarkən, xəbər təkdə işlənir. Məsələn,
Everybody (everyone) was glad to see her.
Hər kəs onu görməyə şad idi (mübtəda).
He knew everybody (everyone) in that village. – O, o kənddə hamını tanıyırdı.
Hər iki təyin əvəzliyi bir tam kimi ifadə olunan ikidən artıq şəxs qrupuna aid olur. Ona
görə də bu əvəzliklər şəxs bildirən ismi əvəzliklərdir.
Everybody, everyone əvəliklərinin yiyəlik hal forması cümlədə həmişə təyin rolunda
işlənir. Məsələn,
Everybody’s (everyone’s) question will be answered. – Hər kəsin (hər bir kəsin) sualı
cavablandırılacaq.
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N.Kobrinanın fikrincə, everybody və everyone, all təyin əvəzliyi ilə sinonimdir,
cümlədə mübtəda və tamamlıq funksiyasında çıxış edəndə həmin əvəzliklə əvəz oluna bilər.
Məsələn,
Everybody (everyone) is present=All are present. Hər kəs buradadır – Hamı iştirak edir.
Ayırma və ya bölüşdürücü əlaqə bildirdikdə, yəni qrupa daxil olan hər bir şəxsi fərdi
olaraq nəzərə çatdırmaq lazım gələndə everyone əvəzliyindən sonra of+əvəzlik birləşməsi
işlədilə bilər. Məsələn:
Everyone of them left frightened (N.Kobrina “English Grammar Morphology”).
Everything təyin əvəzliyi, bir qayda olaraq, əşya, mücərrəd məfhum və heyvan adları
bildirən isimlərin əvəzinə işlədilir. Onun Azərbaycan dilindəki qarşılığı hər şey, hər bir şey
birləşmələridir.
Everything təyin əvəzliyi üçdən çox əşyanı bildirən qrupu bir tam kimi ifadə edir. O cümlədə
1) mübtəda, 2) predikativ və 3) tamamlıq kimi işlənə bilər.
No one will see us. Pull down that veil and everything will be all right. (London)
He is everything to me (Kobrina).
O mənim üçün hər şeydir.
He was not long in assuming that Brissenden knew everything. – Onun özünü bicliyə
vurması uzun çəkmədi, belə ki, Brissendən hər şeyi bilirdi.
Both təyin əvəzliyi qabaqcadan yada salınmış iki şəxsi, əşyanı və ya fikri ifadə etmək
üçün işlədilir. Bu əvəzlik Azərbaycan dilinə hər iki birləşməsi ilə tərcümə olunur. Məsələn:
You can study French, or you can study German, or cut them both out and study Esperanto
(London). Sən ya fransız, ya da alman dilini öyrənə bilərsən, ya da hər ikisini ləğv edib ispan
dilini öyrən.
Both təyin əvəzliyi həm ismi, həm də sifəti əvəzlik kimi işlənə bilir. İsmi əvəzlik kimi
işlənərkən o, cümlədə 1) mübtəda və 2) tamamlıq funksiyasında çıxış edir; sifəti əvəzlik kimi
isə 3) təyin olur, məsələn:
Both were again silent (Bronte)
I have seen both.
Both girls were tired. Both books were good.
Both təyin əvəzliyi şəxs əvəzliklərinə əlavə kimi də işlənə bilir, məsələn:
I thought we could both paint there (Maugham).
They have both made helpful suggestims.
Both təyin əvəzlik kimi işlədiləndə o ya aid olduğu ismin qarşısında durur, ya da ondan
sonra of sözönü işlədilir, ya da both əvəzliyindən sonra müəyyənlik artiklı işlədilir. Bu
halların hamısında both əvəzliyi Azərbaycan dilinə eyni olaraq hər ikisi söz birləşməsi
vasitəsilə tərcümə edilir. Məsələn:
Both children
Both of the children EMBED Equation. 3 EMBED Equation. 3 uşaqların hər ikisi Both
the children
Both sözü və both of birləşməsi ingilis dilində sinonim olaraq işlənə bilir.
They both had a new flat.
Both of them had a new flat. – Onların hər ikisinin yeni mənzili var idi.
Either təyin əvəzliyi mahiyyət etibarilə both əvəzliyinə oxşayır.
Either təyin əvəzliyi də qabaqcadan xatırladılmış iki şəxs və yaxud əşyaya aid olur.
İngilis dilində bu əvəzlik iki mənada müşahidə olunur. Azərbaycan dilində 1) hansı, bu və ya
digəri, ikisindən biri sözlərinin qarşılığı kimi; 2) hər ikisi sözünün qarşılığı kimi. Məsələn:
Then he remembered the underwriters and the owners, the two masters a captain must
serve, either of which could and would break him and whose interests were diametrically
apposed. (London)
Take either book. Hansı kitabı istəyirsən götür.
32

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

There were new high houses on either side of the street. – Küçənin hər iki tərəfində təzə,
hündür evlər var idi.
Misallardan göründüyü kimi, either təyin əvəzliyinin həm şəxs, həm də qeyri-şəxs
əlaməti var.
Either ismi əvəzlik kimi cümlədə mübtəda və tamamlıq funksiyasında çıxış edir.
Either mübtəda kimi işləndikdə cümlənin xəbəri təkdə olur. Məsələn:
Bring me a pen or a pencil; either will do.
Mənə qələm və ya karandaş ver; hər ikisi olar (Hansı olursa olsun).
He gave a book to either. O, hər birinə kitab verdi.
Sifəti əvəzlik kimi işləndikdə either cümlədə təyin funksiyasında çıxış edir və isim
ancaq təkdə olur.
Either heç vaxt inkar cümlələrdə işlənmir. Belə cümlələrdə yalnız either sözündən
istifadə olunur.
Either of them will do. – Neither of them will do.
Other təyin əvəzliyi əvvəlcə xatırladılmış əşya və şəxsdən fərqlənən digər bir şəxs və ya
əşya haqqında danışılarkən işlənir. Other əvəzliyinin iki hal forması var:
Ümumi hal forması – other
Yiyəlik hal forması – other’s
Her other brother is a doctor.
He looked at the other’s face in surprise.
Other təyin əvəzliyinin iki kəmiyyət forması var. Tək forması – other, cəm forması –
others.
They live on the other side of the street.
I took this book because there were no others on this subject.
Other təyin əvəzliyi Azərbaycan dilinə 1) o biri söz birləşməsi və ya 2) başqa sözü ilə
tərcümə edilir, məsələn:
After dinner the others went to the park. – Nahardan sonra o biriləri parka getdilər.
You must respect the others. – Sən başqalarına hörmət etməlisən.
Misallardan göründüyü kimi other əvəzliyinin qarşısında müəyyənlik artiklı işlənir.
Other təyin əvəzliyi həm ismi, həm də sifəti əvəzlik kimi işlənə bilir: ismi əvəzlik kimi
o, cümlədə 1) mübtəda və ya 2) tamamlıq, sifəti əvəzlik kimi isə 3) təyin funksiyasında
işlənir. Məsələn:
I’ve two sisters, one married, and the other will get married soon, I suppose (London).
When he brought his suit-case down into the hall, Isabel left the others and went over to him
(Mansfield)
He turned toward the other room.
N.A.Kobrina və başqaları ingilis dilinin morfologiyasına aid yazdığı kitabda other və
another əvəzliyindən «Detaching Pronouns» başlığı altında bəhs etmişlər.
Another təyin əvəzliyi düzəltmə sözdür. O, other əvəzliyi və an qeyri-müəyyənlik artiklı
vasitəsilə düzəldilmişdir. Buna görə də bu əvəzlik qeyri-müəyyənlik artiklına xas olan
xüsusiyyətə uyğun olaraq ancaq təkdə sayıla bilən isimlərlə işlənir, məsələn:
Another coin, another chair, another room.
O.Musayevin qeyd etdiyi kimi another əvəzliyi isim cəmdə olarkən other əvəzliyi ilə
ifadə olunur. another pen- other pens, another chair - nother chairs
Another əvəzliyinin iki mənası var: başqa bir (əvvəlkindən fərqli); (əlavə) bir ... də
(...da).
Another əvəzliyinin mənalarını fərqləndirmək bəzən çətin olur. Hətta bu əvəzliyin
Azərbaycan dilindəki qarşılıqları da ona xas olan həmin iki mənanı bəzən fərqləndirə bilmir.
Məsələ burasındadır ki, another əvəzliyinin Azərbaycan dilində olan qarşılıqları (başqa bir,
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əlavə bir) da mənaca çox yaxındır. Bu yaxınlıq eyni sözə (another əvəzliyinə) xas olan iki
mənanı qəti olaraq fərqləndirmək işində çətinlik törədir. Another əvəzliyinə xas olan mənaları
fərqləndirmək üçün həmin əvəzliyin işləndiyi cümlədən sonra gələn cümləni nəzərə almaq
lazımdır: another əvəzliyi birinci mənada (başqa bir) işlənərkən, bu əvəzliyin işləndiyi
cümlədən sonra gələn cümlədə haqqında danışılan şeyin (əşyanın) yaramadığı bildirilir və
cümlə inkarda olur, məsələn:
Give me another pen. This one doesn’t write. – Mənə başqa bir qələm verin. Bu yazmır.
Another əvəzliyi ikinci mənada (əlavə bir) işlənərkən isə həmin əvəzliyin işləndiyi cümlədən
sonra gələn cümlədə haqqında danışılan şeyin kifayət etmədiyi göstərilir. Məsələn: Bring me
another cup of tea. – Mənə bir (yəni əlavə) fincan da çay gətirir.
Another təyin əvəzliyi həm ismi, həm də sifəti əvəzlik kimi işlənə bilir. İsmi əvəzlik
kimi işlənərkən o, cümlədə 1) mübtəda və ya 2) tamamlıq, sifəti əvəzlik kimi işlənərkən isə
təyin funksiyası daşıyır. Məsələn:
The lantern hanging at her wagon had gone out but another was shining in her face
much brighter than her own had been (Hardy).
Often among the women he met, he would see now one, now another, looking at him,
appraising him, selecting him (London).
Now I won’t say another word. I am overwhelmed, crushed (London).
Tədqiqat göstərir ki, müasir ingilis dilində təyin əvəzlikləri geniş semantik-funksional
təbiətə malikdir. Təyin əvəzliklərinin semantikası digər nitq hissələrinə münasibətində
meydana çıxır.
А.Я. ГАДЖИЗАДЕ
СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
РЕЗЮМЕ
В данной статье, рассматривается семантическая и функциональная характеристика
определительных местоимений, в различных типах предложений на английском языке. Автором сделаны нужные пути переводов предложений на азербайджанский язык, которые имеют
различные грамматические структуры. Особое внимание уделяется выявлению различительных
исходных свойств определительных местоимений в обеих языках.
A.Y. HAJIZADEH
THE SEMANTIC-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS
OF THE DEFENING PRONOUNS
SUMMARY
This article deals with the semantic and functional characteristics of the Defening Pronouns in
different types of sentences in English. Author has given possible ways of their translations into
Azerbaijani which have different properties of the Defening Pronouns in both languages are
underspecial consideration.
rəyçi: filologiya elmləri doktoru, prof. A.Y. Məmmədov
Redaksiyaya daxil olub: 05.12.2011
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Frazeologiya (yunan sözü olub phrasis – ifadə və loqos – təlim sözündən ibarətdir)
dildə mövcud olan bütün frazeoloji birləşmələrin məcmusu deməkdir.
Dildə mövcud olan frazeoloji birləşmələr, əsas etibarilə, qeyri-sabit, daha doğrusu,
qrammatik birləşmələrin əsasında əmələ gəlir.
Qrammatik birləşmənin özü və ya onun tərkibində olan sözlər məcazi mənaya keçərək
mütəhərrikliyini itirdikdə, sözlər arasındakı əlaqə və münasibətlər yaradan vasitələr donuq bir
hala gəlir və o, bir məfhumu ifadə edən frazeoloji birləşməyə çevrilir:
bring up well – adam etmək, lose one’s job – çörəkdən olmaq, show the bull-horn müqavimət gostərmək, murder will out-cidanı çuvalda gizlətmək olmaz, fat office – gəlirli iş
və s.(6, s. 113).
Frazeoloji birləşmələrdə sözlər üzvi surətdə elə birləşir ki, onları bir-birindən ayırmaq,
birini başqası ilə əvəz etmək və hər bir sözü müstəqim mənada düşünmək olmur.
Frazeologiya az öyrənildiyindən, onun əsas tədqiqat obyektini təşkil edən frazeoloji
birləşmələr üçün də konkret bir termin hələ yaradılmamışdır. Ona görə də bu birləşmələr hələ
də frazeoloji vahidlər, frazeoloji birləşmələr, tərkib hissələrinə bölünməyən söz birləşmələri,
dəyişməz söz birləşmələri, idiomatik ifadələr, leksik söz birləşmələri, idiomlar, frazemlər və
s. kimi çoxlu terminlər vasitəsilə adlandırılır.
Görkəmli dilçi alimlərdən V.V.Vinoqradov, İ.V.Arnold, N.N.Amosova və başqaları frazeoloji birləşmələrin növlərini göstərmiş, onların sözdən, sərbəst söz birləşmələrindən fərqini
geniş formada izah etmişlər. Onlarin bu sahədə sanballı tədqiqat işləri dilçiliyin frazeologiya
şöbəsinə əvəzsiz töhfələr bəxş etmişdir.
Azərbaycanın görkəmli dilçi alimlərindən professor S.Ə.Cəfərov frazeoloji birləşmələrin mükəmməl bölgüsünü aparmış, onların növlərinin hər biri haqqında hərtərəfli məlumat
vermişdir.
Professor Ə.Dəmirçizadə, professor R.Məhərrəmova və başqa dilçi alimlər frazeoloji
birləşmələri müxtəlif prizmalardan təhlil etmişlər.
Frazeoloji birləşmələrin aşağıdakı növləri vardır: idiomlar, ibarələr, hikmətli sözlər,
atalar sözləri, zərbi-məsəllər və tapmacalar.
Həqiqi mənalı sözlərin qarşılığı olub, onu məcazi məna ilə bildirən frazeoloji birləşmələrə idiom deyilir.
İdiomların ifadə etdiyi məfhum başqa frazeoloji birləşmələrə nisbətən konkret olur.
İdiomlar bu və ya digər sözün ekvivalenti, məcazi məna ilə verilən sinonimi kimi dildə özünü
göstərir və formaca mürəkkəb sözə oxşayır; get into one's power – ələ keçirmək, be tepturbed
– ürəyi düşmək, begin to speak – dilə gəlmək (6, s. 26).
Frazeoloji birləşmələrin maraqlı bir qismini ibarələr təşkil edir. İdiomlarda olduğu kimi,
ibarələrdə də sözlərin məcazi mənada ifadə əsas yer tutur. Birləşməni təşkil edən sözlərin
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müəyyən hissəsinin məcazi, digər hissəsinin isə həqiqi mənada işlənməsi nəticəsində yaranan
obrazlar birləşmələr ibarə adlanır:
iron will-dəmir iradə, honied words-şirin dil (4, s. 99)
Atalar sözləri müəyyən ibrətamiz fikirləri bir məfhum kimi qısa, obrazlı, bitkin şəkildə
ifadə edir.
Onlar bütün dünya xalqlarının, o cümlədən ingilis xalqının ədəbiyyatında da mühüm rol
oynayır. Atalar sözlərində müəyyən bir fikir daha sərrast, aydın və yığcam verilir. Xalqın davamlı müşahidəsi, zəngin həyat təcrübəsi, düşüncəsi özünün ən mükəmməl ifadəsini atalar
sözlərində tapıb. Onlar xalq müdrikliyinin, əzəmətini ümumiləşdirilmiş ifadəsidir.
Many hands make light work- El gücü, sel gücü; No pains, no gains-işləməyən dişləməz; Lies have shourt legs-yalan ayaq tutar, yeriməz; Four eyes see more than two- Ağıl
ağıldan üstündür; Never hit a man when is down -Yıxılana balta vurmazlar; No sweet without
sweat- Zəhmətsiz bal yeməzlər; Out of sight, out of mind- Gözdən uzaq, könüldən iraq; The
more haste, the less speed- Tələsən təndirə düşər; God helps those who help themselvesSəndən hərəkət, məndən bərəkət; Cut your coat according to your cloth- Yorğanına bax,
ayağını uzat (1, s. 134)
Öz quruluşu və mənası etibarilə hikmətli sözlərə oxşayan atalar sözləri bəzi xüsusiyyətlərinə görə onlardan fərqlənir. Bu iki növ arasındakı ən əsas fərq ondan ibarətdir ki, hikmətli
sözlər yazılı ədəbiyyata mənsub olduğu halda, atalar sözləri şifahi xalq ədəbiyyatina mənsub
olur və mənşəyi məlum olmur. Demək olar ki, bütün atalar sözləri həyati hadisələrlə əlaqədar
olaraq yaranır və zaman keçdikcə, daha doğrusu, öz mənşəyindən uzaqlaşdıqca abstraktlaşır,
ümumiləşir və öz həqiqi mənasini tamamilə itirir. Hikmətli sözlər formal cəhətdən və səciyyəsi
etibarilə atalar sözlərinə oxşayır, lakin, bəzi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir: hikmətli sözlər
atalar sözlərinə nisbətən daha məhdud xarakter daşıyır, onlar kimi kütləvi deyil; hikmətli sözlər
inkişaf edib atalar sözlərinə çevrilə bilər; atalar sözlərində istər müsbət, istərsə də mənfi hadisələrə qarşı münasibət bildirildiyi halda, hikmətli sözlərdə, əsasən, müsbət münasibət öz əksini tapır. Hikmətli sözlərin dəqiq məna ifadə etməsi onların xalq kütlələri arasında sürətlə yayılmasına imkan yaradır. Buna görə də, bəzi hallarda hikmətli sözlərə "qanadlı sözlər" də deyilir.
Hikmətli sözlərin içərisində elələri də vardır ki, onların müəllifləri məlum olmadığı
üçün atalar sözləri içərisinə daxil edilmişdir. Başqa sözlə desək, atalar sözləri içərisində də
hikmətli sözlər az deyil;
As you sow, you shall mow-Hər kəs əkdiyini biçər (7, s. 260).
Zərbi-məsəllər bəzən sadəcə məsəllər də adlanır. Öz mənası və qrammatik quruluşu
etibarilə atalar sözlərinə çox yaxındır. Hətta onları bir-birindən ayırmaq belə çətin olur. Zərbiməsəllərdə, atalar sözündən fərqli olaraq, fikir nisbətən daha tam şəkildə ifadə olunur və
nəticə çıxarılır. Bundan başqa zərbi-məsəllər müəyyən hədəfi güdür bu və ya digər şəxsin
xüsusiyyətini göstərmək üçün işlədilir;
Looks like a mill cock - Dəyirman xoruzuna oxşayır.
Frazeoloji birləşmələr məcazilik əsasında yaranır - birləşməni təşkil edən tərəflərdən
biri və ya hər ikisi məcaziləşmiş olur. Frazeoloji birləşmələr tarixən sərbəst birləşmə modelləri əsasında, sərbəst birləşmələrin tərəflərinin məcaziləşməsi, qaynayıb-qovuşması, bir məfhumun ifadəçisinə çevrilməsi əsasında formalaşmış olur. Frazeoloji birləşmələr məcaziləşmə
mərhələsi keçdikdən sonra dilin lüğət təkibinə daxil olur, ayrı-ayrı sözlərlə yanaşı, lüğət
tərkibindən götürülüb cümləyə daxil edilir. Leksikləşmiş olduğundan cümlənin sadə bir üzvü
kimi çıxış edir. Dildə suffer from one`s mistake-başı daşa dəymək, rise in revolt-baş qaldırmaq, be at one-bir olmaq, be out of favour-gözdən düşmək, prevent-qabağını kəsmək, be out
of spirit-kefi pozulmaq,be caught- yaxanı ələ vermək, bring to reason- yola gətirmək, be lostəldən çıxmaq,be terribly frightened-ciyəri ağzına gəlmək, talk uselessly-çənə yormaq, be
bored- ürəyi sıxılmaq, repent bitterly-dizinə döymək, become the subject of scandal -dillərə
düşmək kimi obrazlı ifadələrə tez-tez rast gəlinir (6, s. 27).
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Frazeoloji birləşmələrin ən mühüm xüsusiyyətləri ekspressivlik, metaforiklik və emossionallıqdır.
Ekspressivlik-əlamətin yüksək keyfiyyətdə ifadəsidir. Frazeoloji birləşmələr onlara
ekvivalent olan sözlərdən çox fərqlənir: rely upon-bel bağlamaq, hurt smb’s feelings-ürəyinə
dəymək.
Metaforiklik, çoxmənalılıq frazeoloji birləşmələrin yüksək obrazlılığı deməkdir.
Emossionallıq danışan şəxsin hisslərinin ifadəsi dərəcəsi ilə bağlıdır və bu xüsusiyyət
frazeoloji birləşmələrdə daha qabarıq olur. Bütün bu cəhətlərə görə frazeoloji birləşmələr adi
sözlərdən yüksəkdə durur və bədiilik vasitəsi kimi dildə böyük rol oynayır.
Frazeoloji birləşmələr sərbəst birləşmələrdən yarandığı üçün onların arasında əsaslı
forma fərqi olmur. Fərq sərbəst birləşmələrin tərəfləri arasında sintaktik əlaqənin mütəhərrikliyində, canlılığında, frazeoloji birləşmələrdə isə əlaqələrin sabitliyində, donuqluğundadır.
Frazeoloji birləşmələrin tərəfləri məcaziləşmə imkanlarına görə fərqlənir. Bəzi birləşmələrdə məcazilik güclü, bəzilərində zəif olur. Məcazilik az və zəif olduqda sərbəst birləşmə
ilə frazeoloji birləşmələri fərqləndirmək çətin olur.
Frazeoloji birləşmələrin Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi məsələsindən bəhs edərkən
qeyd edilməlidir ki, şifahi xalq ədəbiyyatımız və dilimiz zəngin olduğu üçün, ingilis dilində
olan frazeoloji birləşmələrin əksəriyyəti Azərbaycan dilində ekvivalentlərlə verilir:
One swallows doesn’t make a summer-Bir güllə bahar olmaz. Jump with joy-papağını
göyə atmaq. hit the nail on the head-durnanı gözündən vurmaq (3, s. 82).
lt would make even a cat laugh-Bişmiş toyuğun da gülməyi gəlir. To make a mountain
out of molehill-milçəkdən fil düzəltmək. There is no joy without alloy-Tikansız gül olmaz. An
hour in the hand is worth two in the evening- Gecənin xeyrindənsə, gündüzün şəri yaxşıdır. A
bird in the hand is worth two in the bush –Soğan olsun, nağd olsun. After dinner mustardToydan sorna nağara. Turn over a new leaf- Yeni həyata başlamaq. That’s another pair of
shoes- Bu, başqa məsələ
(8, s.137). eat somebody’s salt-birinin qonağı olmaq, What are you up to?-Nə haqda
düşünürsən? tender years- gənclik illəri, cavanlıq. How goes the world with you-İşlər necə
gedir? Many words will not fill a bushel-Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz. Wink at mine
and l’ll not see your faults- Əl əli yuyar, əl də üzü. A thirsty person sees water in his sleep- Ac
toyuq yuxusunda darı görər.tell tales-xəbərçilik etmək. wet to the skin- təpədən dırnağa qədər
islanmış. lose one’s shirt-özündən çıxmaq, əsəbiləşmək. put to shame- rüsvay etmək. lose
one’s senses-özünü axmaq yerinə qoymaq. fight back to the ropes-sona qədər vuruşmaq. be
on a razor-edge-təhlükəli vəziyyətdə olmaq. Take your time-Tələsmə (2, s. 149).
Pull oneself together-özünü ələ almaq. The pot calls the kettle black-Kor kora kor
deməsə, bağrı çatlayar. save one’s pocket- qənaət etmək. when pig flies-dəvənin quyruğu yerə
dəyəndə. send in one’s papers- istefa vermək. be badly off- həddən artıq ehtiyacı olmaq. be
caught in a net- tələyə düşmək. call names- söyüş söymək. Misfortunes tell us what fortunes
is- Yaxşı getməyinc, qədri bilinməz. milk the bull- əbəs yerə zəhmət çəkmək. Many a little
makes a mickle-Dama-dama göl olar, axa-axa sel. keep something under one’s hat- sirr
saxlamaq, to see red - əsəbiləşmək (9).
When meat is in, anger is out- Qarın tox olanda, acıq yox olar. The tailor makes the
man-Gözəllik ondur, doqquzu dondur. Still waters run deep-Adamın yerə baxanı, suyun lal
axanı. It never rains but it pours- Dərd gələndə xalvar ilə gələr, çıxanda misqal ilə. to good
purpose-böyük müvəffəqiyyətlə. make a pig of oneself-həddən artıq yemək. do one’s part-öz
işi ilə məşğul olmaq.One nail drives out another-Dəmiri kürədən dəmir çıxarar. What is lost
is lost-Keçənə güzəşt gedərlər. A little pot is soon hot-Axmağı özündən çıxarmaq asandır.
take somebody’s life-adam öldürmək. Can the leopard change its spots?-Südlə gələn sümüklə
çıxar. By doing nothing learn to do it-Bikarlıq kifirlik gətirər. Soon learnt, soon forgotten-Tez
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qızan, tez soyuyar. He who hesitates is lost-Qorxan gözə çöp düşər. go out of one’s headbaşını itirmək. put in hand- işə girişmək. live from hand to mouth- güclə dolanmaq. pay for
one’s own hand- öz xeyrinə çalışmaq. keep hands in pockets- avaraçılıq etmək. One’s hair
stands on end-Adamın tükləri biz-biz olur. deliver the goods-vədi yerinə yetirmək. Old friends
and old wine are best- Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi. set a fox to keep one’s geese- qoyunu
qurda tapşırmaq. A burnt child dreads the fire-İlan vuran ala çatıdan qorxar. have a finger in
something-bir işdə əli olmaq. feel empty- aclıq hiss etmək. lose face- alçalmaq.
İngilis dilində frazeoloji birləşmələr daim diqqət mərkəzində olan, heç vaxt əhəmiyyətini itirməyən mövzu, nitqimizin ayrılmaz bir hissəsini təşkil edən amil olduğundan, gələcəkdə
də ona müraciət etmək nəzərdə tutulur.
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SUMMARY
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İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ YÜKSƏK TONLU
NİTQ FELLƏRİNİN LEKSİK-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: nitq felləri, yüksək tonlu nitq felləri, leksik-semantik, polisemiya, antonim.
Ключевые слова: глаголы речи, глаголы с высоким тоном, лексико-семантические, полисемия,
антонимы.
Key words: verbs of speech, verbs of speech of high-pitch tone , lexico-semantic, polisemy, antonym.

Mürəkkəb qrammatik və leksik-qrammatik nitq hissəsi olan felin ümumi kateqorial mənası dinamik təqdim olunan, zamanla bağlı inkişaf edən prosesdir. (1, s. 83). Fellərin mənasındakı dinamik inkişafı nitq fellərində də müşahidə etmək mümkündür. Müəyyən qrup nitq
felləri yüksək dinamikliyi ilə, yüksək tonla icra olunmaları ilə fərqlənir. Yüksək tonlu nitq
felləri əsasən nitqdəki gərginliyi, bəzən də hadisələrin müxtəlif situasiya və ya şəraitdə gərgin
dinamikasından xəbər verir. Bir cox hallarda belə fellər danışanın hiss və həyəcanının ifadəçisi kimi də çıxış edir. Bu tip nitq fellərinin Azərbaycan və ingilis dillərində leksik-semantik
xüsusiyyətlərinin təhlili həmin fellərin hər iki dildə oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək baxımından əhəmiyyət daşıyır. Məsələn, Azərbaycan dilində:
Qışqırmaq – məlum növdə olan və morfoloji quruluşca sadə olan bu təsirsiz nitq feli
“bərkdən çığırmaq, bağırmaq mənalarını verir (2, s. 150). Məsələn: Cənnət xanım... başını
silkələyib elə qışqırdı ki, üzündən pudra ələndi (Mir Cəlal).
Bu felin əsasında qışqırışmaq qarşılıq növdə olan feli və qışqırıq salmaq, qışqır-bağır
salmaq və s. kimi tərkibi fellər formalaşmışdır.
Qıy vurmaq, qıy qoparmaq, qıy çəkmək – qışqırmaq felinə sinonim olan bu tərkiblərin emosional tutumu daha böyükdür. Belə ki, onlar daha çox bağırmaq, səsləmək və əsasən
də nərə çəkmək mənalarında işlənir (3, s. 153). Məsələn: Səssiz keçən günlərimlə vidalaşaraq;
Haray çəkib, qıy qoparıb çöllər dolanır (S.Vurğun).
Çağırmaq – təsirli nitq feli isə aşağıdakı məna çalarlarına malikdir:
1. Birinin adını, yaxud təxəllüsünü, ləqəbini ucadan deyərək yanına gəlməsini, yaxınlaşmasını, ya da cavab verməsini istəmək. Məsələn: Mahirə ...durna boğazını yuxarı tutaraq
çağırırdı: – Sarxan, Sarxan! (M.Hüseyn).
2. Bir yerə dəvət etmək anlamında. Məsələn: Toya çağırmaq.
3. Mühüm bir işi görməyə dəvət etmək, ruhlandırmaq, cəlb etmək. Vətəni müdafiəyə çağırmaq. Düz yola çağırmaq.
4. Adətən hərəkət bildirən bəzi isimlərlə birlikdə təklif etmək, tələb etmək mənasında
tərkiblər əmələ gətirir. Nizama çağırmaq. Sayıq olmağa çağırmaq.
5. İclas müşavirə, kollegial orqan və s. üzvlərini məsələ həll etmək, məsləhətləşmək, bir
qərar çıxarmaq üçün bir yerə yığmaq. İclas çağırmaq.
6. Çağırış vərəqəsi ilə birinin bir yerə gəlməsini xahiş və ya tələb etmək. Hərbi komissarlığa çağırmaq.
7. Məcazi mənada hava ilə oxumaq. Bayatı çağırmaq – Aşıq gördüyünü çağırar.
8. Məcazi anlamda bəzən arzu etmək, istəmək, həvəsində olmaq. İftara bir az qalanda
mömin müsəlmanlar təsbeh çevirə-çevirə dodaqları duanı vird eləyəndə ürəkləri də plov çağırır (C.Məmmədquluzadə).
“Çağırmaq” felinə sinonim kimi “səsləmək” felini göstərmək olar. Eyni zaman da “haylamaq” feli də bu sinonimlərdən biri kimi çıxış edir. Beləliklə, Azərbaycan dilində çağırmaq –
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səsləmək – haylamaq nitq felləri sinonimik cərgə formalalaşdırır. Uşağı səslə (çağır // hayla),
gəlsin. Qonşunu səsləmək (çağırmaq // haylamaq) və ya Surxay atını Qulunun çəpəri yanına
sürdü və ucadan hayladı (Ə.Məmmədxanlı).
Çığırmaq – morfoloji baxımdan sadə olan bu felin aşağıdakı mənaları qeyd edilir:
1. Bərkdən qışqırmaq, bağırmaq. Nə üçün çığırırsan?
2. Bərkdən ağlamaq, fəryad etmək, haray salmaq, bağırmaq. Gördüm ki, bir balaca
uşaq yıxılıb adamların ayağının altına çığırır. (M.S.Ordubadi) (4, s. 472).
Deyişmək – qarşılıq növ bildirən bu fel “demək” felindən törəmiş və əsasən mübahisə
etmək mənasındadır. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində onun 2 (iki) mənası qeyd edilir.
1. bir-biri ilə mübahisə etmək, bir-biri ilə sözləşmək, höcətləşmək, söyüşmək, dalaşmaq.
Atlılar kimin barəsində isə deyişirlər. (Mir Cəlal).
2. Folk. Şeirlə yarışmaq. Aşıqlar deyişirlər (4, s. 565-566).
Dilləşmək — bu feilin isə 3 (üç) mənası qeyd edilir:
1. Danışmaq, bir-biri ilə söhbət etmək.
2. Bəhsləşmək, mübahisə etmək, sözə gəlmək, sözləşmək. Qonşu ilə dilləşmişdi.
3. Qabaqcadan danışıb sözbir eləmək, razılığa gəlmək, qərarlaşmaq, dilbir olmaq. Bu
məsələ dilləşmədən belə hər iki cavanın arasında həll olundu. (S.Rəhimov) (4, s. 634).
Böyürmək – feli təqlidi səs əsaslıdır və əsasən digər canlılara aiddir. Lakin bəzən nitqdə müxtəlif neqativ çalar yaratmaq üçün onu insanlara da aid edirlər. Məhz bu məqam nəzərə
alınaraq izahlı lüğətdə “böyürmək” felinin mənası bu şəkildə açıqlanır:
1. Bağırmaq (öküz, inək, camış, dana haqqında).
2. Qışqırmaq, pis səslə bağırmaq. Böyürmə, insan kimi qışqır (4, s. 351).
Haray-həşir salmaq – tərkibi feli qışqırmaq, dad-fəryad qoparmaq, hay-küy salmaq,
qiyamət qoparmaq, mərəkə qoparmaq kimi izah edilir (4, s. 332). Məsələn: Bir ovuc tut qurusundan ötrü haray-həşir salma, kişi! (Ə.Abasov).
Bu felə dad-fəryad qoparmaq mənasında hayqırmaq, fəryad etmək, nalə etmək kimi tərkibi fellər sinonimdir.
Hayqırmaq – qışqırmaq, bağırmaq, hay salmaq mənalarında işlənir. Hayqırıb meydanda açsam da qol-qanat; Qarı düşman qabağımda olar mat. (Koroğlu) (5, s. 337).
Fəryad etmək (qoparmaq, çəkmək, qılmaq)\\ fəryada gəlmək — “fəryad” söz əsaslı
bu fellərin izahlı lüğətdə iki mənası açıqlanır:
1. Acı-acı bağırmaq, ah-nalə etmək, fəğan etmək. Həqiqət hal, hər həftə fəryad etmək də
yaxşı deyil. (N.Nərimanov).
2. İnləmək, ağlamaq, sızlamaq. Külək uğuldadıqca çinarın qurumuş yarpaqları fəryad
qoparırdı (5, s. 186).
Nalə etmək – bu felin “nalə çəkmək”, “nalə qoparmaq” variantları da Azərbaycan dilində
işləkdir. “Nalə etmək” feli əsasən – fəryad etmək, inləmək, ağlamaq mənasını bildirir. Məsələn:
Qızım, neçə gün və neçə gecədir ki, sən burada nalə edirsən? (Ə.Haqverdiyev) (2, s. 453).
Naləsi ərşə çıxmaq – daha cox emosional yukə malik bu fel frazeoloji xarakterlidir.
Mənaca “ucadan ağlamaq, fəryad etmək, ah-zar etmək” deməkdir. O gün yadındadırmı, göz
ağrısından nalən ərşə çıxmışdı? (S.S.Axundov) (2, s. 453).
Haraylamaq – quruluşca düzəltmə olan bu felin Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində iki
mənası qeyd edilir:
1. qışqıraraq çağırmaq, səsləyib çağırmaq. Ana vətən harayladı.
2. Məcazi mənada hava ilə oxumaq. Bir az keçmədi ki, Cümşüd bəy damağını sazlayıb
çıxdı dama, başladı haraylamağa. (E.Sultanov) (5, s. 332).
Səs-küy salmaq, hay-küy salmaq – bu fellər semantik cəhətdən toplum olan məkanda
baş verən nitq aktından xəbər verir və bu cür şərh oluna bilər: qalmaqal salmaq, bərk səs eləmək, səs-səsə vermək, hamı birdən danışmaq. Məsələn: İdarənin həyətində bir səs-küy saldılar ki, gəl-görəsən. (İ.Əfəndiyev).
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İngilis dilində yüksək tonlu nitq fellərinə aşağıdakı fellər aiddir: to bellow, to call, to
cry, to exlaim, to roar, to scream, to screech, to shout, to shriek, to yell və s.
To bellow- öküz səsi kimi uca, dərin və böğuq səs çıxarmaq; (6, s. 34). Sadə quruluşlu
bu qaydalı felin ingilis dili lüğətlərində (7, s. 98; 8, s. 151; 9, s. 128) aşağıdakı mənaları
verilir:
1. Böyürmək, qışqırmaq, bağırmaq; to bellow like a bull- buğa kimi böyürmək; to
bellow (out) with pain- ağrıdan qışqırmaq, bağırmaq; to bellow (out) with excitement - həyacandan qışqırmaq, bağırmaq; The bull bellowed. - Öküz böyürdü.
2. Gurlamaq, uğuldamaq; Məsələn, The wind bellowed in the night. - Külək gecə
uğuldayırdı.
3. Oxumaq (mahnı), bərkdən və acıqlı qışqırmaq; The music was so loud that we had to
bellow at each-other to be heard. - Musiqi elə uca səslənirdi ki, biz bir-birimizi eşitmək üçün
bağırmalı olduq.
To bellow feli to clamour, to cry, to to howl, to roar, to scream, to shout, to shriek, to
yell felləri ilə sinonimlik təşkil edir (10, s. 33).
To call təsirli felinin semantik əsası uzaq məsafədən eşidilmək üçün uca səslə danışmaqdır (6, s. 33). Sadə quruluşlu bu qaydalı və çoxmənalı felin ingilis dili lüğətlərində (7, s.
158; 8, s. 209; 9, s. 203) aşağıdakı mənaları verilir: 1. Qışqırmaq, bağırmaq, çığırmaq; Məsələn, I thought I heard someone calling. - Mənə elə gəldi ki, kiminsə qışqırmağını eşitdim. 2.
Çağırmaq, səslənmək; Məsələn, She is in the next room, call her. - O qonşu otaqdadır, onu
çağırın. 3. Adlanmaq, adlandırmaq, ad vermək, ad qoymaq; What do you call this flower? Bu gülü necə adlandırırsınız? 4. Çağırmaq, təşkil etmək; to call a meeting - iclas çağırmaq; to
call Parliament - Parlamenti çağırmaq, toplamaq; 5. Çağırmaq; to call a taxi- taksi çağırmaq;
to call a doctor - həkim çağırmaq; 6. Siqnal vermək, çağırmaq; Məsələn, The ship was calling
us by wireless. - Gəmi bizi radio ilə çağırır. 7. Baş çəkmək, görüşə gəlmək; Bu mənada to call
feli “in, at və on” sözönüləri ilə işlənir. Məsələn, I was out when he called in.-O gələndə mən
evdə deyildim. 8. amer. zəng etmək, telefonla danışmaq; He called me from New-York. - O,
mənə Nyu-Yorkdan zəng etdi. 9. çağırmaq, dəvət etmək; bu mənada to call feli “to” və “into”
sözönüləri ilə işlənir. Məsələn, to call to penance - tövbəyə çağırmaq; to call to the godsTanrılara dəvət etmək; To call feli bir sıra zərflər və sözönülərlə birləşərək tərkibi fellər əmələ
gətirir. Məsələn: to call aside - çəkmək (bir kənara); to call away-1. Çağırmaq. ayırmaq; 2.
danışıqda. Boş (əbəs) yerə qışqırmaq; to call back- 1. Geri çağırmaq; 2. Geri götürmək (sözü,
vədi); 3. Ləğv etmək (əmri); 4. Xatırlamaq, yada salmaq; 5. amer. telefonla zəng etmək (zəngə cavab olaraq); to call down - 1. Aşağı çağırmaq; 2. Çağırmaq (aşağıda duranı); to call for
- 1. Tələb etmək (uca səslə); 2. Gəlmək; to call in - 1. Dəvət etmək (evə); 2. Çağırmaq; to call
in a doctor - həkim çağırmaq; to call off - 1. Geri çağırmaq; 2.təxirə salmaq (tədbiri və s.); 3.
Yayındırmaq (diqqəti); to call out - 1. Qışqırmaq, bağırmaq (ağrıdan və s.);2. Çağırmaq
(aktyoru və s. alqışlarla); 3. Güclə çağırmaq; to call over- siyahı üzrə çağırmaq; to call up 1.yuxarı çağırmaq, dəvət etmək; 2.qışqırmaq (yuxarıdakı adama); 3. Telefonla zəng etmək; 4.
Oyatmaq, ayıltmaq; 5. Yada salmaq; xatırlatmaq; to call upon - 1. Söz vermək, xitabət kürsüsünə çağırmaq; 2. Ehtiyac hiss etmək;
To call feli müxtəlif mənalı isimlərlə birgə işlənərək feli birləşmələr yaradır. Məsələn:
to call the roll - adbaad oxumaq (siyahıdan); to call the shot - hərb. Nişan nöqtəsini göstərmək; to call the score - id. hesabda qabaqda olmaq; to call attention to - diqqət yetirmək (bir
şeyə); to call to order - qayda- qanuna dəvət etmək; amer. iclası açmaq; to call to accountməsuliyyətə dəvət etmək; to call to evidence - şahidlik etmək; to call in question- sual altında
qoymaq, şübhə altına almaq; 2. hüq. məhkəməyə çağırmaq; to call over the coals- danlamaq,
tənbeh etmək və s.
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To call feli to christen, to designate, to dub, to label, to name, to style, to term; to cry, to
exclaim, to shout, to yell; to announce, to assemble, to bid, to convene, to invite, to summon;
to contact, to phone, to ring (up), to telephone felləri ilə sinonimlik təşkil edir (10, s. 48).
To cry-ucadan çağırmaq, bərkdən qışqırmaq; hər hansı bir hiss ifadə edən uca səs
çıxarmaq (6, s. 33). Sadə quruluşlu bu qaydalı felin ingilis dili lüğətlərində (7, s. 282; 8, s.
328; 9, s. 369) aşağıdakı mənaları verilir: 1. Qışqırmaq, bağırmaq, fəryad qoparmaq; to cry
aloud- ucadan qışqırmaq, fəryad qoparmaq; Məsələn, She cried in pain after accidentally
cutting her finger.- O, barmağıni kəsəndən sonra ağrı içərisində qışqırdı. 2. Ucadan demək,
haylamaq,bərkdən qışqırmaq; Məsələn, “Help, help!” he cried. - “Kömək, kömək!” - O
ucadan qışqırdı. 3. Ağlamaq, göz yaşı axıtmaq; to cry with pain- ağrıdan ağlamaq; to cry feli
müxtəlif feli birləşmələrin tərkibində işlənir: to cry bitter tears- acı göz yaşları axıtmaq; to cry
one’s eyes /heart/ out - acı-acı ağlamaq; to cry with hunger- acından ağlamaq; to cry for joy –
sevincdən ağlamaq; to cry over - göz yaşı tökmək, yas saxlamaq; to cry over one’s loss - itki
üçün göz yaşı axıtmaq; to cry oneself to sleep - göz yaşları içərisində yuxuya getmək;
Məsələn, He cried because he hurt his knee. - O, dizini əzdiyinə görə ağlayırdı.
Yüksək tonlu bu nitq feli müxtəlif isimlərlə yanaşı işlənərək sərbəst və sabit feli
birləşmələrinin əsas nüvəsinə çevrilir. Məsələn: to cry for the moon- mümkün olmayan bir şeyi tələb etmək; to cry craven - təslim olmaq, qorxub geri çəkilmək; to cry shares - öz payını
tələb etmək; to cry shame - qəti etiraz etmək; to cry quits- hesablaşmaq, haqq-hesab çürütmək; to cry with one eye and laugh with the other - bir gözü ilə ağlamaq, o biri gözü ilə
gülmək, ikiüzlü olmaq, qeyri-səmimi olmaq; to cry wolf - yalandan hay-haray qaldırmaq; to
cry over spilt milk - son peşimançılıq fayda verməz və s.
To cry feli sözönülərlə birgə işlənərək tərkibi fellər əmələ gətirir. Məsələn, to cry
against - qəti etiraz etmək; to cry down - 1. Yalvarmaq; 2. Qışqırıqla kiminsə səsini kəsmək;
to cry for - tələb etmək (təkidlə); to cry off - niyyətindən imtina etmək; to cry out - ucadan
qışqırmaq; şikayətlənmək; to cry over - ağlamaq, göz yaşı axıtmaq; to cry to (into) - köməyə
çağırmaq; to cry up - tərifləmək və s.
To cry feli ifadə etdiyi məna çalarlarına əsasən to bawl, to blubber, to snivel, to sob, to
wail, to weep, to whimper; to bellow, to call, to exlaim, to roar, to scream, to screech, to
shout, to shriek, to yell felləri ilə eyni sinonim cərgəni paylaşdırır (10, s. 79).
to exclaim - qəfil və güclü bir emosiya ilə ucadan qışqırmaq (6, s. 33). Sadə quruluşlu
bu qaydalı felin ingilis dili lüğətlərində (7, s. 400; 8, s. 19470; 9, s. 529) aşağıdakı mənaları
verilir: 1. Ucadan demək, bərkdən demək; qışqırmaq (ağrıdan, təəccübdən, əsəbdən); Bu mənada to exclaim feli “out” sözönüsü ilə ə işlənir. Məsələn, I could not help exclaiming at how
much his son had grown.- Mən onun oğlunun nə qədər böyüdüyünü ucadan deməkdən özümü
saxlaya bilmədim. 2. Ucadan qışqırmaq, çığırmaq; Məsələn, “I don’t understand you!” she
exclaimed. - “Səni başa düşmürəm!” O bərkdən qışqırdı. 3. etiraz səsini qaldırmaq, şikayət etmək, narazılıq etmək; Bu mənada to exclaim feli “against” və “at” sözönüləri ilə işlənir.
Məsələn, he exclaimed against her words. - O, qızın sözlərinə qarşı etiraz səsini qaldırdı.
To exclaim feli to blurt, to call, to cry, to declare, to interject, to proclaim, to shout, to
utter felləri ilə sinonim kimi çıxış edə bilir (10, s. 123).
to roar - uzun və tam uca bir səslə qışqırmaq (6, s. 33). Sadə quruluşlu bu qaydalı felin
ingilis dili lüğətlərində (7, s. 1016; 11, s. 337; 9, s. 1233) aşağıdakı mənaları verilir:
1. bağırmaq, çığırmaq, bərkdən qışqırmaq; to roar command - qışqıraraq əmr vermək;
He roared a welcome. - O qışqıraraq salamlaşdı.
2. nərildəmək, böyürmək; Məsələn, A tiger roaring in the jungle. - Pələng cəngəllikdə
nərildəyir.
3. Uğuldamaq, guruldamaq, gumbuldamaq, guppuldamaq; The fire roared up in the
chimney. - Alov borunun içərisindən guppuldayırdı.
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4. fəryad etmək, fəğan etmək, hönkürə-hönkürə qışqırmaq; to roar with pain - ağrıdan
ucadan ağlamaq; to roar for mercy - bağışlanmaq üçün ucadan ağlamaq; to roar smb. deaf ucadan ağlaya-ağlaya kimisə kar etmək; Məsələn, The spectators roared themselves hoarse. Tamaşaçılar səsləri batana qədər qışqırdılar.
5. qəhqəhə çəkmək, qəhqəhə ilə gülmək; To roar with laughter- ucadan gülmək,
qəhqəhə çəkmək;
6. fınxırmaq (at haq.);
To roar feli to bawl, to bay, to bell, to bellow, to blare, to clamour, to crash, to cry, to
guffaw, to hoot, to howl, to rumble, to shout, to thunder, to yell felləri ilə sinonim cərgəni
paylaşdırır (11, s. 301).
to scream - kəskin, uca bir səslə qışqırmaq; ağrı və yaxud qorxu ifadə edən uca səslə
qışqırmaq (6, s. 33). Sadə quruluşlu bu qaydalı felin ingilis dili lüğətlərində (7, s. 1054; 11, s.
389; 9, s. 1269-1270) aşağıdakı mənaları verilir:
1. qışqırmaq, bağırmaq, fəryad etmək, fəğan etmək; to scream with pain - ağrıdan
qəşqırmaq, bağırmaq; to scream with fear - qorxudan qışqırmaq, çığırmaq; to scream with
delight - heyrətdən qışqırmaq; to scream oneself hoarse - səsi batana qədər qışqırmaq; to cry
for help - fəryad qoparmaq; The baby screamed all night. - Körpə bütün gecəni qışqırdı.
2. qışqırıb çığırmaq, qışqırıb haylamaq; to scream in anger- qəzəbli nəyi isə qışqırmaq;
3. kəskin səs çıxarmaq, yaxud fit vermək, ciyildəmək, vıyıldamaq; The brakes
screamed.- Tormozlar kəskin fit verdi.
4. danışıqda. bərkdən gülmək, qəhqəhə çəkmək, gülməkdən qəşş etmək; to scream with
laughter - qəhqəhə çəkmək, gülməkdən qəşş etmək; Məsələn, He was so funny, he made us
scream. - O, elə məzəlidir ki, bizi qəhqəhə ilə güldürdü.
5. qamaşdırmaq (göz); This colour scheme screams. - Rənglərin bu uyğunluğu göz
qamaşdırır.
To scream feli “out” sözönüsü ilə işlənərək tərkibi fel əmələ gətirir və mücərrəd isimlər
qəbul edərək sərbəst feli birləşmələrin əsas tərkib hissəsi olur. Məsələn, to scream out qışqırmaq, bağırmaq; to scream out orders - kəskin səslə əmr vermək; to scream out curses kəskin səslə lənətlər yağdırmaq; to scream out a song - çığıra-çığıra mahnı oxumaq və s.;
To scream feli to bawl, to clash, to cry, to roar, to screech, to shriek, to shrill, to squeal,
to wail, to yell, to yelp felləri ilə sinonim olur (10, s. 310).
to screech - yüksək və kəskin qorxu yaxud ağrı ifadə edən bir səslə qışqırmaq (6, s. 33).
Sadə quruluşlu bu qaydalı felin ingilis dili lüğətlərində (7, s. 1054; 11, s. 390; 9, s. 1270)
aşağıdakı mənaları verilir:
1. batıq və ya xırıltılı səslə qışqırmaq; Məsələn, The monkeys were screeching in the
trees. - Meymunlar ağaclardan xırıltılı səslə qışqırırdılar. To screech feli bu mənada mücərrəd
isimlər qəbul edərək sərbəst feli birləşmələr şəklində işlənir: to screech with pain - ağrıdan
batıq səslə qışqırmaq; ağrıdan inildəmək;
2. ulamaq (bayquş haqqında); Məsələn, The owl screeched in the forest. - Meşədə
bayquş uladı.
3. cırıldamaq; The brakes screeched and the car suddenly stopped. - Tormoz cırıldadı
və qəfildən maşın dayandı
4. batıq və ya xırıltılı səslə qışqırıb bağırmaq, çığırmaq, fəryad etmək; Bu mənada to
screech feli “out” sözönüsü ilə də işlənir. Məsələn, to screech curses - lənətlər yağdırmaq; to
screech defiance - fəryad qoparmaq;
To screech feli to cry, to scream, to shriek, to squeal, to yelp felləri ilə sinonimlik, to
whisper antonimlik təşkil edir (10, s. 310).
to shout - qəfil bir uca səslə qışqırmaq (6, s. 33). Sadə quruluşlu bu qaydalı felin ingilis
dili lüğətlərində (7, s. 1092; 11, s. 449; 9, s. 1309-1310) aşağıdakı mənaları verilir:
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1. qışqırmaq, bağırmaq, çığırmaq; to shout loudly - ucadan qışqırmaq, bağırmaq, çığırmaq; to shout at the top of one’s lungs - var gücü ilə qışqırmaq; to shout with delight - məmnunluqdan qışqırmaq; to shout with pain - ağrıdan qışqırmaq, bağırmaq; to shout for/with joysevincdən qışqırmaq; to shout at smb. - bir kəsin üstünə qışqırmaq; to shout oneself hoarse səsi batana qədər qışqırmaq, bağırmaq; Məsələn, There is no need to shout. - Çığırmağa
ehtiyac yoxdur; She shouted out in pain. - Qız ağrı içərisində qışqırdı.
2. çağırmaq, haraylamaq; to shout for help (for assistance)- köməyə çağırmaq, kömək
üçün haraylamaq; to shout for a candidate- namizədinin adını ucadan qışqırmaq;
3. qışqırtı ilə çağırmaq; to shout for\to smb. - qışqırtı ilə kimisə çağırmaq; to shout
for\to smb. to come - kimi isə yanına çağırmaq; Məsələn, He shouted to me that the boat was
sinking. - O, mənə qışqırdı ki, qayıq batır.
4. qışqırtı ilə, bağırtı ilə demək; Məsələn, The boys shouted out their names. - Oğlanlar
qışqırtı ilə adlarını dedilər.
Bu mənada to shout feli mücərrəd isimlər qəbul edərək sərbəst feli birləşmələrin tərkibində işlənir. Məsələn: to shout one’s orders - qışqıraraq əmr vermək; to shout one’s insults qışqıraraq təhqir etmək; to shout approval-bəyəndiyini ucadan demək; to shout out- ucadan
qışqırmaq; to shout to smb. - bir kəsə qışqırmaq; to shout oneself hoarse - səsi xırıldayana
qədər bağırmaq; Məsələn, She shouted herself hoarse cheering on the team. - O, komandanı
ruhlandırmaq üçün səsi xırıldayna qədər çığırdı.
5. avstraliya. danışıqda. bütün kompaniya üçün içki (siqaret) sifariş vermək;
To shout feli zərflərlə birləşərək tərkibi fellər əmələ gətirir. Məsələn: to shout downucadan qışqıraraq kimisə susmağa məcbur etmək; to shout out - ucadan qışqırmaq; to shout
out to smb. - ucadan kimisə çağırmaq; to shout up - ucadan qışqırmaqla kimisə xəbərdar
etmək və s.;
To shout feli to bawl, to bay, to bellow, to call, to cheer, to cry, to holler, to roar, to
scream, to shriek, to yell felləri ilə sinonimlik yaradır (10, s. 319).
to shriek - tük ürpədici və kəskin uca bir səslə qışqırmaq (6, s. 33). Sadə quruluşlu bu
qaydalı felin ingilis dili lüğətlərində (7, s. 1094; 11, s. 451; 9, s. 1311) aşağıdakı mənaları
verilir:
1. bərkdən qışqırmaq, fəryad etmək, fəğan etmək; to shriek with fright- qorxudan bərk
qışqırmaq, bağırmaq; to shriek with pain - ağrıdan bərk qışqırmaq; Məsələn, “I hate you.” he
shrieked. - “Sənə nifrət edirəm.” Oğlan ucadan qışqırdı.
2. çağırmaq, haraylamaq; to shriek for help - köməyə çağırmaq, haraylamaq;
3. qışqırıb çığırmaq, haylamaq, çığırmaq; Bu mənada to shriek feli əksər hallarda “out”
sözönüsü ilə işlənir. To shriek abuse - qışqıraraq təhqir etmək, to shriek curses - lənətlər
yağdırmaq, to shriek theats - ucadan hədələmək;
4. ucadan qışqırmaq; to shriek oneself into tears- göz yaşları axanadək çığırmaq; to
shriek oneself awake - öz qışqırığına oyanmaq;
To shriek feli to bellow, to cry, to holler, to howl, to scream, to screech, to shout, to
wail, to yell felləri ilə sinonim cərgə yaradır (10, s. 319).
to yell - uca səslə bağırmaq; ağrı və ya həyacan bildirən bir səslə ucadan qışqırmaq (6,
s. 33). Sadə quruluşlu bu qaydalı felin ingilis dili lüğətlərində (7, s. 1387; 11, s. 870; 9, s.
1625) aşağıdakı mənaları verilir:
1. çığırmaq, bağırmaq, fəryad etmək, fəğan etmək; Bu mənada to yell feli “out; in;
with” sözönüləri ilə işlənir. Məsələn: to yell out in pain - ağrıdan qışqırmaq; to yell out with
fear - qorxudan qışqırmaq, fəryad etmək; to yell at smb. for smth. - bir şey üçün bir kəsin üstünə qışqırmaq; to yell out curses - lənətlər yağdırmaq; Məsələn, She is always yelling at him
for being drunk. - Kişi içdiyinə görə qadın həmişə onun üstünə qışqırır.
2. ulamaq, zingildəmək (it və s. haqqında);
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To yell feli to bawl, to bellow, to holler, to howl, to roar, to scream, to screech, to
shout, to shriek, to squawl, to squeal, to whoop, to yelp, to yowl felləri ilə sinonim, to whisper
feli antonim olur (10, s. 399).
Hər iki dildə yüksək tonlu nitq fellərinin yuxarıda verilən təsvirindən bu fellərin
polisemantik təbiətə malikliyi və struktur məna fərqləri olduğu aydın görünür. “Müxtəlif
dillərdə identik, yaxud oxşar anlayışları ifadə edən məfhumlar müxtəlif dillərdə müxtəlif
semantik quruluşa və semantik çalarlara malik ola bilər” (12, s. 107). İngilis dilində yüksək
tonlu nitq fellərinin demək olar ki, sadə quruluşa malik olduğu halda, Azərbaycan dilindəki
eyni mənalı fellər haqqında bunu demək olmaz. “Fəryad etmək, nalə etmək, haray salmaq,
naləsi ərşə çıxmaq və s.” felləri mürəkkəb quruluşa, “haraylamaq, hayqırmaq, dilləşmək və s.”
fellər isə düzəltmə feldir.
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Г.Г. ХАНБАБАЕВА
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ С ВЫСОКИМ
ТОНОМ В АНГЛИЙСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ
РЕЗЮМЕ
Эта статья посвящена лексико-семантическому исследованию глаголов речи с высоким
тоном в английском и азербайджанском языках. Сопоставительное исследование глаголов на
основе в разносистемных языков имеет большую значимость, как для исследователей, так и для
изучаюших этих языков. Здесь дано разные лексические значения и примеры глаголов речи с
высоким в английском и азербайджанском языках. Сходства и различия между ними
определяются.
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G.G. KHANBABAYEVA
LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS OF THE VERBS OF HIGH-PITCH TONE PROCESS
IN THE ENGLISH AND AZERBAIJANI LANGUAGES
SUMMARY
This article deals with the lexico-semantic analysis of the verbs of high-pitch tone in the English
and Azerbaijani languages. Comparative study of the verbs on the basis of the languages with different
systems has got a great importance for both the investigators and the learners of these languages. Here
is given different meanings and examples of the verbs of high-pitch tone in English and Azerbaijani.
The similarities and differences among them have been determined.
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FRAZEOLOJİ VAHİDLƏRİN STRUKTUR-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
(ingilis dilinin materialları əsasında)
Açar sözlər: frazeoloji vahid, sərbəst söz birləşməsi, idioma, sabit söz birləşməsi, kriteriya.
Ключевые слова: фразеологические единицы, свободные словосачетания, идиома, стабильные
словосачетания, критерия.
Key words: phraselogical units, free phrases, idioms, set expressions, criteria.

Dilçilik elmi sahəsində “frazeologiya” termininə birmənalı yanaşılmadığı kimi, onun
əsas anlayışı olan “frazeoloji vahid” termini də dilçilik ədəbiyyatlarında müxtəlif müəlliflər
tərəfindən (R.S.Ginzburq, Q.B.Antruşina, İ.V.Arnold və s.) fərqli bəzən də biri-birinə zidd şəkildə adlandırılmış, şərh edilmiş və araşdırılmışdır.
Bəzi müəlliflər “frazeoloji vahid”lərdə əsas xüsusiyyət olaraq onun komponentləri arasındakı asılılığı (V.V.Vinoqradov), bəziləri sabit kontekst birliyini (N.N.Amasova), digərləri
komponentlər arasındakı semantik inteqrasiya keyfiyyətinin struktur müstəqilliyinə üstün
gəlmə xüsusiyyətini (O.S.Axmanova) göstərmişlər (2, 165).
Frazeologiyanın tam statuslu dilçilik elmi kimi tanınmasında və həmçinin onun fundamental tədqiqində öz sözünü demiş məşhur rus alimi A.V.Kunin də “frazeoloji vahid”lərin
elementləri arasındakı struktur-semantik vəhdəti onları digər bənzər söz birləşmələrindən
fərqləndirən əsas keyfiyyət kimi qiymətləndirmişdir (1, s. 178).
Sərbəst söz birləşmələri ilə müqayisədə sabit quruluşu və semantik bölünməzliyə malik
olan bu birləşmələr əksər alimlər tərəfindən “frazeoloji vahid” adlandırılsa da, onların terminologiyası məsələsi müxtəlifliyi ilə diqqəti cəlb edir.
Frazeoloji vahidləri sərbəst söz qruplarından (birləşmələrindən) fərqləndirmək zəminində irəli sürülmüş sabit fraza (set – phrase), idioma (idiom), söz ekvivalenti (word equivalent)
və s. kimi terminlərin mövcudluğu da bu məsələyə dair fikirlərin frazeologiyada nə qədər
müxtəlif və bəzən də ziddiyyətli olmasını bir daha göstərmiş olur. Fikrimizə dəqiqlik gətirmək məqsədilə adları çəkilən terminlərin “A course in modern English lexicology” kitabında
R.S.Ginzburq və həmmüəlliflər tərəfindən verilmiş izahına nəzər salmağı lazım bilirik. Göstərilən mənbədə qeyd edilir ki, sabit fraza (set – phrase) termini ilə komponentləri arasında
leksik və qrammatik struktur vəhdəti, sabitliyi olan söz birləşmələri nəzərdə tutulur; idioma
(idiom) termini ilə komponentlərinin ayrılıqda ifadə etdikləri leksik mənalardan tamamilə
uzaqlaşdığı və yeni, fərqli məna birliyi yaratdığı frazeoloji söz birləşmələri göstərilir; söz
ekvivalenti (word equivalent) termini isə müəlliflər tərəfindən nəinki semantik, həm də
funksional ayrılmazlığı ilə səciyyələnən , yəni nitqdə vahid bir söz kimi fəaliyyət göstərən
müəyyən qrup söz birləşmələrinə şamil edilir. Bundan başqa İngilis və Amerikan dilçiləri tərəfindən daha sıx işlədilən idioma termininə sinonim olaraq Rus dilçi alimlərinin frazeoloji
vahid terminini qəbul etməsi faktı da burada öz əksini tapmışdır (3, s. 74).
Q.B.Antruşina, O.V.Afanasyeva və N.N.Morozovanın həmmüəllifləri olduqları
“English Lexicology” kitabında da idioma termininin izahına yer verilmişdir. Burada da idioma termini yuxarıda göstərilənə yaxın bir şəkildə təqdim edilmiş və eyni zamanda bu terminin
bir çox dilçilər tərəfindən frazeologiyanın mahiyyəti və frazeoloji tədqiqatların əsas maraq
dairəsi kimi qəbul edilməsi vurğulanmışdır (1, s. 179).
İ.V.Arnold isə müəllifi olduğu “The English Word” kitabında bu məsələ ilə bağlı frazeoloji qarışımlar (phraseological fusions), frazeoloji birliklər (phraseological unities),
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frazeoloji birləşmələr (phraseological combinations) kimi terminləri fərqləndirərək müvafiq
izahlar vermişdir (2, s. 170).
Göründüyü kimi “frazeoloji vahid”lərin istər adlandırılmasında, istər spesifik xüsusiyyətlərinin fərqləndirilməsində, istərsə də həmin xüsusiyyətlər əsasında aparılan təsnifində fikir
müxtəliflikləri, ziddiyyətli məqamlar mövcuddur ki, bu da öz növbəsində həmin birləşmələri
sərbəst söz birləşmələrindən fərqləndirmək üçün ortaya qoyulan kriteriyaların müxtəlif olmasına dəlalət edir. Belə ki, ingilis dilinin nəzəri problemlərindən bəhs edən bir sıra ədəbiyyatlarda bu birləşmələrin fərqləndirilməsinə xidmətən kriteriyaların idiomatiklik (idiomacity),
semantik sabitlik, funksionallıq (vahid bir söz kimi dildə fəaliyyət), qrammatik vəhdət olaraq
fərqləndirilməsinə rast gəlmək mümkündür.
İngilis dilində struktur baxımından” frazeoloji vahid”lərlə oxşar olan, lakin semantik cəhətdən komponentlərinin vəhdəti olmayan, qismən sabit söz birləşmələri adlandırılan (semifixed or semi free) çoxlu sayda söz birləşmələrinin mövcudluğu (məs: to take a bus, to have a
smoke, to be depressed və s.) bu kriteriyaların seçimində və eyni zamanda da izahında xüsusi
diqqət tələb edir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu kriteriyalar bir neçə cürə fərqləndirilsələr də, onlardan
ikisi – semantik və struktur kriteriyalar əsas götürülür.
Semantik kriteriyanın frazeoloji vahidlərin sərbəst söz birləşmələrindən ayrılmasında
başlıca kriteriya olması başda A.V. Kunin olmaqla bir sıra rus alimləri tərəfindən irəli sürülmüş və qəbul edilmişdir. Bu mənada A.V. Kunin qeyd edir ki, “ Frazeoloji vahid tamamilə və
ya qismən məna dəyişiminə məruz qalması ilə səciyyələnən sabit söz qrupudur.” (1, s. 178).
Alimin göstərdiyi kimi, frazeoloji vahidləri yaradan komponentlər ya tamamilə, ya da
qismən semantik (məna) dəyişiminə uğraya bilərlər; məsələn, to have one’s heart in one’s
boot ( bir şey barədə çox narahat olmaq; bir şeydən hədsiz məyus olmaq) frazeoloji vahidinin
komponentləri ayrılıqda bildirdikləri leksik mənalardan (to have – varı olmaq; one’s – birinin,
bir kəsin; heart – ürək; in – da, də; boot – çəkmə) tamamilə uzaqlaşaraq yeni, fərqli və vahid
bir məna yaratmışlar. Lakin ingilis dilində to fly into a temper (əsəbiləşmək), to fall in love
(aşiq olmaq), to get cold (soyuqlamaq) və s. tipli frazeoloji vahidlər də mövcuddur ki, bunlar
da komponentlərdən birinin (temper – pis əhval; love – sevgi, məhəbbət; cold – soyuq ) öz
ilkin denotativ mənasını saxlaması, digərinin isə (to fly – uçmaq; to fall – yıxılmaq, düşmək;
to get – əldə etmək, almaq) bu mənanı itirərək yenisini qazanması ilə xarakterizə olunurlar.
Frazeoloji vahidlərə dildə hazır şəkildə mövcud olma, yəni bilavasitə nitq prosesində
yaradılmaq imkanlarından məhrum olma xüsusiyyəti səciyyəvidir ki, bu da onu frazeoloji
vahidləri sərbəst söz birləşmələrindən fərqləndirməkdə əsas rol oynayan amillərdən biri kimi
göstərməyə imkan verir. Frazeoloji vahidlərdə bu keyfiyyəti şərtləndirən başlıca amil həmin
dil vahidlərini yaradan leksik komponentlərin sabit olması, yəni nitqin tələb və ehtiyaclarına
görə nə struktur, nə də semantik cəhətdən dəyişə bilməməsidir; məsələn, a green cap (yaşıl
papaq) sərbəst söz birləşməsindəki green (yaşıl) leksik komponenti lazım gəldikdə rəng bildirən istənilən bir digər sifətlə (red – qırmızı; white – ağ; yellow – sarı və s.) həmin birləşmənin
denotativ mənasında heç bir əsaslı dəyişiklik yaratmadan əvəzlənə bilər. Lakin the qreen
light (rəsmi icazə) və ya blue chips (böyük şirkətin yüksək dəyərli səhmləri) kimi frazeoloji
vahidlər dildə hazır şəkildə mövcud olduğundan və bu cür komponent dəyişimi bütün birləşmənin məna dəyişiminə gətirib çıxaracağından onlarda belə əvəzlənmələr qeyri mümkündür.
Yəni green və ya blue sifətləri rəng bildirən istənilən digər sifətlə – red – qırmızı; white – ağ;
yellow – sarı və s. əvəz edilərsə bu birləşmə “ hər hansı bir rəngdə olan işıq (və ya fişka) bildirəcəkdir. Nümunələrdən də göründüyü kimi, the qreen light, blue chips kimi frazeoloji
vahidlər semantik baxımdan bölünməzdir, yəni onların mənası komponentlərinin mənasına
müvafiq təsbit oluna bilməz və onlar heç bir leksik komponent dəyişiminə yol vermədən dildə
hazır şəkildə mövcud olur, vahid bir söz kimi funksiya yerinə yetirirlər.
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Frazeoloji vahidlərin qrammatik strukturu məsələsinə də frazeologiyada maraqlı yanaşmalar mövcuddur. Əksər dilçi alimlər frazeoloji vahidlərdə nəinki leksik, həm də qrammatik
quruluşun sabitliyini vurğulayaraq ön plana çəkirlər. Onlar bu fikri də frazeoloji vahidlərin
dildə hazır formada mövcud olması faktı ilə əsaslandırırlar və hər hansısa bir əlavənin və ya
ixtisarın onların vahid mənasına xələl gətirəcəyi ilə əlaqələndirərək izah edirlər. Yəni, yuxarıda göstərdiyimiz green cap və the qreen light birləşmələrinin hər ikisi də struktur baxımdan
eyni olsalar da (sifət + isim), birinci birləşmədəki cap sözü cəmdə işlənə bilər (caps) və bu da
birləşmədəki obyektlərin sayından başqa heç nəyə təsir etməmiş olacaq. İkinci birləşmədəki
light komponentinə isə bunu şamil etmək mümkün deyildir, çünki əks halda bu əlavə
bütünlükdə frazeoloji vahidin mənasına siraət edərək həmin birləşmənin “rəsmi icazə” mənasını deyil, “yaşıl rəngli işıqlar, lampalar” mənasını bildirməyə xidmət etdiyini göstərəcəkdir.
Dediklərimizi ölkəmizdə son dövrlərdə bu sahədə də tərtib edilmiş fərqlənən nəşrlərdən
olan Əzizə xanım Hacıyevanın “Enlish Lexicology” kitabından bir sitatla yekunlaşdırmaq
istərdik: “Hal-hazırda bir çox dilçilər bütün frazeoloji vahidlərin sabit ifadələr (set expression)
olduğunu, lakin bütün sabit ifadələrin frazeoloji vahid olmadığını etiraf edirlər. Dilçilər
qarşısında duran əsas məsələ sabit ifadələrə xas olan əsas xüsusiyyətləri özündə daşımayan
frazeoloji vahidləri fərqləndirməkdir” (4, s. 205).
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М.М. ГАСЫМОВА
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
РЕЗЮМЕ
В статье «Структурно-семантические особенности фразеологических единиц» (на материалах английского языка) рассказывается о фразеологических единицах, являющихся как основным понятием фразеологии, дается анализ различающихся критерий (семантико-структурных) других свободных и стабильных словосачетаний, выявляются специфические особенности
фразеологических единиц присущие им самим и дается их сопоставительная разборка.
M.M. QASIMOVA
STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURES OF PHRASELOGICAL UNITS
SUMMARY
The article dwells upon the basic notion of phraseology i.e. phraselogical units or idioms, the
analysis of the criteria (semantic, structural) differentiating them from free phrases and similar set
expressions. Besides, peculiar characteristic features of phraselogical units and at the same time their
comparative analysis is also touched upon in the article.
rəyçi: filologiya elmləri namizədi, dos. F.D. İsayeva
(ADPU-nun filologiya fakültəsinin ingilis dili və onun tədrisi
metodikası kafedrasının 25.11.2011-ci il tarixli iclasının çıxarışı (pr. №03))
Redaksiyaya daxil olub: 06.12.2011
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Bakı Slavyan Universiteti
(Bakı ş., S. Rüstəm küç., 25)

İNGİLİS MUSİQİ TERMİNLƏRİ VƏ ONLARIN
SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: termin, musiqi, motet, opera.
Ключевые слова: термин, музыка, мотет, опера.
Key words: term, music, motet, opera.

İngilis dilində musiqi və digər kütləvi əyləncə terminologiyası geniş əhatəyə və semantik xüsusiyyətlərə malikdir. Musiqi terminologiyasının formalaşması bilavasitə musiqi mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlıdır. Orta əsrlərdə bu mədəniyyətin baş qaldırması təsadüfi deyildir.
Çünki sənətin cəhalət yuxusundan oyanması, dirçəlməsi bu əsrlərə təsadüf edir. Orta əsrlərə
qədər bütün Qərb dünyası dini baxışlarda boğulan monofoniya deyilən təksəsli melodiyalarla
kifayətlənirdi. 12-ci əsr bütün Avropaya, o cümlədən İngiltərəyə musiqi sahəsində bir yenilik
gətirdi. Təksəsli musiqi yerini çoxsəsli musiqiyə verdi. Polifoniya yunanca poly – «çoxlu»,
phone – «səs, səda» sözlərinin kompozisiyasını təşkil edərək, eyni zamanda bir neçə melodiyanın harmonik əlaqəsini bildirir.
Britaniyada polifonik musiqinin ən qədim forması qimel sayılır. Bu termin gymel sözündən olub «ikili mahnı» mənasını verməkdədir.
Ötən əsrlərin məhsulu sayılan trubadurlar latınca tropus sözündən götürülmüşdür,
«tapmaq», «şer qoşmaq» kimi tərcümə edilir. Bu şair müğənnilər həyat eşqini alqışlayır, qadın
gözəlliyini salamlayır, qadını ideallaşdırır, həmçinin, cəngavər məhəbbətini tərənnüm edirdilər.
Xor sənətinin nə qədər qədim tarixə malik olduğunu söyləmək çətindir. Xoru yaşadan
məhz kilsə olmuşdur. Xor yunan dilindəki chorus sözündən törəmiş, mənası isə müğənnilər
kollektivi üçün nəzərdə tutulmuş instrumental musiqini özündə birləşdirməyən partiyalar
deməkdir.
Xor sənətinin ən parlaq nümunəsi kimi motet və madriqalları göstərmək olar. Kilsəyə
xidmət göstərdiyindən mətnlər latın dilində idi və bir qayda olaraq, bayram günlərində göstərilən tamaşalar üçün yazılırdı. Sonralar motet termini yalnız kilsə musiqisinin nişanəsi mənasında işlənməyə başladı. Madriqal italyan dilindəki madrigale sözündən yaranmışdır, hərfi
tərcüməsi «ana dilində mahnı» kimi səslənir. Dünyanın heç bir yerində madriqallar İngiltərədəki kimi inkişaf yolu keçməmişdir.
Xalq musiqi sənəti musiqiylə poeziyanı özündə birləşdirirdi, balladalar da bunun ən
parlaq ulduzu idi. İngiltərə folklorunda mühüm rol oynayan balladalar musiqi tarixində xüsusi
bir səhifə açmaqdadır. Təsadüfi deyildir ki, ballada operasının vətəni məhz elə İngiltərə olub.
Yaxud Afrika zəncilərinin musiqiyə bəxş etdiyi blüz janrı öz əsasını elə balladalardan almışdır. Britaniyaya fransız trubadurları tərəfindən gətirilən balladaların çiçəklənmə dövrü 15-ci
əsrə təsadüf etsə də, onun kökləri daha qədimlərə gedib çıxır. Bu terminin baller – «rəqs edirəm» sözündən yarandığı güman edilir. Varlıların zülmünə qarşı etiraz səsini ucaltmış Robin
Hud adlı əfsanəvi qəhrəmana həsr edilmiş balladalar isə bütün dünyada məşhurdur.
Opera musiqili dram sənəti janrı italyanca eyni sözdən olub, hərfi mənası «əsər»
deməkdir. Vətəni Florensiya olan operanın İngiltərədə müxtəlif növləri həyata göz açmışdı.
İntibah dövründə milli səciyyə kəsb etmiş opera janrı olan maske geniş yayılmışdı. Fransız
dilindəki masque sözündən mənbəyini alan bu sənətin kökləri milli bayramlarla, may oyunları ilə, Robin Huda həsr edilmiş şənliklərlə sıx əlaqədardır. Burada bir neçə sənət növü
inkişaf etməyə başlayır: dram, balet, opera.
Operanın digər bir qolunun əsasını 17-ci əsrin korifeyi sayılan Henri Pürsel qoydu. Bu
semi-opera adlanın musiqili teatr bəstəsi idi. Daha sonralar dram janrının istiqaməti dəyişdikdə, bu sənət də operaya yaxınlaşdı.
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Çox keçmədi ki, incəsənətin və ədəbiyyatın klassik əsri adlanan bu dövrdə comic opera
deyilən opera növü vüsət tapır və ciddi faciəvi operanı səhnədən sıxışdırıb çıxarır.
Xalq musiqisi üzərində qurulan ballada operası da İngiltərədə təşəkkül tapmışdı. İlk ballada operası 1725-ci ildə Alan Rassi tərəfindən təqdim olunan «Mehriban Çoban» adlı əsər idi.
Ballada ilə sıx bağlı olan janr keroldur (carol). Hal-hazırda kerol milad bayramı mahnılarının sinonimi kimi işlədilir. Hətta balladaların çoxu milad bayramı ərəfəsində oxunduğuna görə
kerol adını qazanmışdır. Kerol xalq musiqisiylə peşəkar musiqi arasında aralıq mövqe tutur.
Kamera musiqisinin XVII əsrin sonunda Britaniyanı fəth etməsinə baxmayaraq, XVII
əsrdə artıq Avropada vokal musiqiyə belə ad verilirdi. Sonralar isə həmçinin instrumental
musiqi də kamera musiqisi adı altında birləşdirildi. Bu dövr İngiltərədə kamera musiqisi dedikdə kiçik ifaçı heyəti ilə müşayiət olunan partiyalar kimi başa düşülürdü. Bu sənət növü ilk
dövrlərdə ev şəraiti üçün nəzərdə tutulmuşdu, elə latın adı da (camera – «otaq», «palata») buradan götürülmüşdür. Yalnız XIX əsrdən etibarən bu musiqi janrı kiçik konsert salonlarında
səsləndirilməyə başlamışdır. Bu termin indi daha dar mənada işlənir, orkestr, xor musiqisi deyilən böyük kombinasiyaları qəbul etmir, vokal və instrumental musiqini repertuardan çıxarır.
XX əsrin astanasında olan ağ tələbə və şagirdlər ənənəvi musiqiyə qulaq asmaqdan imtina
edir, daha çox zənci radio verilişlərini dinləyirdilər. İlk dəfə bu tendensiyanı Klivlenddəki radio
stansiyanın diskjakeyi Alan Frid tətbiq etdi. O, ritm-end-blüz musiqisindən ibarət xüsusi axşam proqramının translyasiyasına icazə ala bildi. Ritm – end-blüz, öz növbəsində, blüz və bitin
sintezindən yaranmışdı. Mundoq təxəllüslü Alan Frid verilişə «Mundoq rok-ənd-roll parti» adını verdi. Yeni formalaşmış termin – rok-ənd-rollun hərfi tərcüməsi «yırğalan və fırlan» deməkdir.
60-cı illərin əvvəllərində rok-n-rollun tədricən kütləvi mədəniyyətə dönüşməsi prosesi
baş verir. Rok-n-roll özünün gözlənilməzliyini, aqressivliyini itirir, yeni bir hadisə – pop baş
qaldırır. Pop termininin mənası bəzən çoxları tərəfindən səhv başa düşülür. Tez-tez bu sözü
populyar musiqi kimi qələmə verirlər. Digər tərəfdən, ədəbiyyatda bu halın rok mədəniyyətinin tərkib hissəsi olduğunu dönə-dönə qeyd edirlər. Əslində pop termini geniş bir auditoriyanı
əhatə etdiyinə görə belə adlandırılmışdı. 60-cı illərin pop sənəti başdan-başa mənəviyyatsızlıqdan ibarət idi. Bu bir növ rok-n-roll dərisinə girmiş və kommersiya məqsədilə yaradılmış
bir məhsul kimi ortaya atılmışdı.
Bu müddət ərzində İngiltərədə sonralar «Britaniya roku» adını qazanmış yeni musiqi
cərəyanı baş qaldırmaqda idi. İngilislər bu musiqini qısaca bit, hərdənbir biq-bit adlandırırdılar. Beat ingilis sözü olub hərfi tərcüməsi «zərbə». «ritm» deməkdir. Elə «Bitlz» qrupunun
üzvləri qrupun adını buradan götürmüşlər (Beatles).
Bu musiqi cərəyanı əsasən 3-6 nəfərdən ibarət ansamblları özündə birləşdirirdi.
Bu dövrün gəncləri əsas etibarilə tred və skiffl musiqisini üstün tuturdular. Tred termini
altında müharibədən sonrakı illərlə dəbdə olan ənənəvi cazın ingilis variantı başa düşülür.
Skiffl sözünün özü XIX əsr Amerikada kənd yerlərində məskunlaşmış zəncilərə məxsus
olmasına baxmayaraq, bu sırf ingilis məhsuludur. Skiffl musiqisinin ardıcılları improvizasiya
xarakteri daşıyan instrumentlərdən, yuyucu taxtadan, çay qutularından, boş çamadanlardan,
süpürgə ilə çəlləkdən istifadə edirdilər.
Bu arada Britaniya ritm-ənd-blüzü yetişirdi. Yeni yaranmaqda olan cərəyan artıq blüz
yox, onun başqa bir forması blüz-rok idi.
70-ci illərdə rok termini meydana çıxan saysız-hesabsız musiqi cərəyanlarını özündə
birləşdirən bir anlayışı ifadə edirdi. Hər bir cərəyanın sonuna rok sözü əlavə olunurdu: folkrok, art-rok, caz-rok, kantri-rok və s. Mərkəzdə isə, sözsüz, blüz-rok dururdu. Bu sırf ritmənd-blüz və rok-n-rollun, eləcə də, mörsibit və Britaniya blüzünün davamı idi.
Caz-rok adlanan musiqi cərəyanı bu illərdə daha da inkişaf etdi və fyujn (hərfi tərcüməsi qatışıq deməkdir) titulu ilə məşhurlaşdı. Bu cərəyanın əsas nümayəndələri belə bir sintez
daxilində yeni yaradıcılıq imkanlarını görən caz musiqiçiləri idilər.
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Sonrakı illərdə demokratik və geniş yayılmış xeyirxah ənənələri qoruyub saxlayan
yeganə stil hard-rok idi. Hər davranışla hippilərin ədalətli ideologiyasını müdafiə edən hardrok pop biznesin təsiri altında getdikcə lirizm, improvizasiya və s. cəhətlərini itirir, öz
xüsusiyyətlərini və yerini hevi metala verir. Bu termin 60-cı illərin sonunda meydana gəlmiş
və hard rokun daha kobud, sərt formalarını bildirmək üçün işlədilirdi.
Rok mədəniyyəti və pop biznesi arasındakı münasibət o qədər gərginləşmişdi ki, az qala
həqiqi rok musiqisini onun pop formasından, estradadan ayırmaq olmurdu. Bunun əsas səbəbi
zəncilərin soul və fankı, eyni zamanda Yamayka adasının musiqi ənənələrini davam etdirən
reqqey və rokstedi stilləri idi. Estrada musiqi sənəti fransızca estrade sözündən yaranmışdır.
Maraqların müxtəlifliyini 70-ci illərin ortalarında meydana gəlmiş yeni kütləvi şövqə
səbəb olan disko musiqisiylə izah etmək olar. Diskonu əslində gipnozla müqayisə etmək lap
yerinə düşərdi. Disko musiqisi «xoşbəxtlik eliksiri» funksiyasını həyata keçirə bildi və rok
mədəniyyəti prinsiplərindən uzaqlaşan ən son forma oldu.
70-ci illərin daha bir məhsulu – panklar dünyada çiçəklənən hər şeyi rədd edir, bəxtsiz,
bacarıqsız insanların qaranlıq ideologiyasını tərənnüm edirdilər. İndiyə qədər panklar öz
qəribə adlarına görə əhali arasında məşhurdurlar. – Conni Rotten, Sid Vişis və s. Ona görə də
pank termininn mənası tez-tez «mənəviyyatsız», «dəyərsiz» kimi qiymətləndirilir.
Beləliklə, ingilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində musiqi terminlərinin rolu
olduqca böyükdür.
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Б.Г. МАМЕДОВА
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
РЕЗЮМЕ
Среди реалий, характерных для английской культуры, музыкальный словарь носит
важное значение. Будучи тесно связанным со спецификой культурного развития в англоязычных странах, их изучение имеет двоякую важность, как с исторической, так и с лингвистической точки зрения.
B.G. MAMMADOVA
MUSICAL TERMS AND THEIR SEMANTIC FEATURES
IN THE ENGLISH LANGUAGE
SUMMARY
Among the realities, characteristic of the English culture musical vocabulary occupy a
significant place. Being closely connected with the specific cultural development of English –
speaking countries their learing contains an importance of double character both from historical and
linguistic points of view.
rəyçi: dosent X.O. İsazadə
(BSU-nun ingilis dilinin tarixi və qrammatikası kafedrasının
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HƏRƏKƏT FELLƏRİ ƏSASINDA YARANAN QARĞIŞ VƏ ALQIŞ TİPLİ
FRAZEOLOJİ VAHİDLƏR
(Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında)
Açar sözlər: alqış və qarğış tipli frazeoloji vahidlər, hərəkət felləri, somatik, din, həqiqi hisslər,sosial
situasiya.
Ключевые слова: фразеологические единицы связаны с проклятиями и одобрениями, глаголы
движения, соматические, религия, реальные чувства, социальная ситуация.
Key words: phraseological units expressing curse and praise, action verbs, somatic, religion, true
feelings, social situation.

Qarğış və alqış tipli frazeoloji vahidlər düşmək, salmaq, tökmək hərəkət felləri ilə yaranır. Onların çoxu somatikdir (burnundan gəlsin, canın çıxsın, başına daş düşsün , ağrın/qadan/dərdin mənə gəlsin- ağrın/qadan/dərdin ürəyimə tökülsün).
“Alqış, öygü, qarğışlar sosial situasiyalarda ayrı-ayrı vəzifələr yerinə yetirirlər. Məs.,
qarğışlar konfliktlərin dil ekvivalenti olub konfliktlərin çılpaqlaşdırma, dərinləşdirmə vasitəsinə
çevrilirlər. Tipik qarğışlar konfliktlərdə tərəflərin emblematik göstəriciləri də olurlar” (2, s. 20).
“Salmaq” feli ilə yaranan qarğış tipli frazeoloji vahidlərin əvvəlində “Allah” istifadə
olunur (Allah başına daş salsın!).
“Tökmək” hərəkət feli ilə yaranan qarğış tipli frazeoloji vahidlərin çoxları indiki, keçmiş və gələcək zamanlarda işlənə bilir Məsələn, “Burnundan tökülsün /töküləcək/töküldü”.
“Düşmək” məhdud dairədə baş verən hərəkət felidir, söz səviyyəsində də mövcuddur,
qarğış tipli frazeoloji vahid yarada bilir (Başına daş/kül düşsün!).
Allah səbəbkarın gözünü çıxarsın (gözün çıxsın), başına daş salsın (Başına daş
düşsün), qabağına çıxartsın (qabağına çıxsın).
Əslində, gözün/canın çıxsın həm də Allah adı ilə variantda da mövcuddur ki, bu da
Allaha olan inamdan irəli gəlir. “Gözün çıxsın!” deyən şəxs qarğış etdiyi adamın gözünün
Allah tərəfindən çıxarılacağını güman edir.
“Qabağına çıxartsın!” – yenə də Allahla, dinlə bağlı bir frazeoloji vahiddir. Allahın
hər şeyi gördüyünə, bildiyinə və ədalətli olduğuna inam nəticəsində yaranmışdır.
Dilimizdə qarğış tipli “gülün yarpıza dönsün” frazeoloji vahidi vardır ki, həmin ifadə
unudulmuş adətlə bağlıdır və kiməsə ölüm diləyini bildirir. M. Adilov “Gülün yarpıza dönsün, məndən üz döndərən yar” qarğışının mənasını belə şərh etmişdir: “sən ey vəfasız, üzüdönük yar, ərə getməyib qocalasan, yarpız kimi quruyub töküləsən”(1, s. 22).
İngilis dilində də “ölmək” sözünü ifadə edən frazeoloji vahid vardır ki, həmin frazeoloji
vahidin tərkibində gül adı işlənir “push up the daisies” (daisy-qızçiçəyi)”. İngilis dilində qarğış tipli frazeoloji vahidlərin çoxu “lənətə gəlmək/ damn you”, “cəhənnmə getmək/go to hell”
kimi mənaları bildirir. Georg fon Qabelensin çox maraqlı bir fikri vardır: “Dil ilə insan təkcə
nəyi isə ifadə etmir, o həmçinin də onunla (dillə – S.M.) özünü ifadə edir” (6, s. 21). Bu fikir
frazeoloji vahidlərin təbəqəli olmasını deməyimizə əsas verir. Məs., alqış, qarğış tipli frazeoloji vahidlərdən cəmiyyətin daha savadsız və yoxsul təbəqəsi istifadə edir. ”Müşahidələrə görə
qarğış və alqış tipli frazeoloji vahidlər qadın və kişilər tərəfindən eyni dərəcədə istifadə olunmur. Qarğış tipli frazeoloji vahidlər qadınların leksikonunda daha çox rast gəlinir” (4, s. 98).
Qarğış tipli frazeoloji vahidlərə Kitabi Dədə qorqud dastanının dilində rast gəlirik.
Burada elə frazeoloji vahidlər vardır ki, onlar dilimizdə indi də işləkdir.
Qaçar sənün keyiklərin, Qazlıq dağı,
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Qaçar ikən qaçmaz olsun, daşa dönsün.
“Get, dalınca da bir qara daş!” Geri dönməsi arzu olunmayan bir şəxs səfərə çıxarkən
arxasınca daş atmaq adəti lap qədim zamanlardan mövcud olmuşdur (5, s. 13). Belə bir adət
Azərbaycanda Muğan bölgəsində indi də izlənməkdədir. Yas mərasimlərindən sonra ev
sahibləri mollanın arxasınca, bir də həmin qapıya, evə qayıtmaması üçün qara daş atırlar.
Dilimizdə qarğış tipli “qara yerə girəsən” frazeoloji vahidi vardır ki, bu da bəzən “yerə
girəsən!” formasında işlənir. Qarğış tipli “yerə girəsən” frazeoloji vahidində M.Adilov zərdüştlüyün izlərinin mühafizə olunduğunu yazaraq Zərdüştün təlimində meyitin basdırılmasının ən böyük cinayət olduğunu, torpağın müqəddəs, meyitin isə natəmiz hesab olunduğunu
qeyd edir. Meyit yerə basdırıldıqda ruh göyə qalxa bilmir, odur ki, yerə basdırılmaq, “yerə
girmək” bir növ təhqir hesab olunur (1, s. 167). Düşünürük ki, islam dinində meyit torpağa
basdırıldığı üçün “yerə girəsən” frazeoloji vahidinin söz ekvivalenti “öləsən”dir və bu frazeoloji vahid islam dini ilə bağlıdır.
Qarğış tipli frazeoloji vahidlər dilimizdə “Allah gözündən gətirsin/başına daş salsın!
ətini tökməsin və ya “Gözündən gəlməsin/Ətin tökülməsin/Canına od düşməsin/ Allah canına
od salmasın” inkar formada mövcuddurlar. Qarğış tipli frazeoloji vahidlər inkar formada olarkən mənfi məna itir, ancaq mənfi mənanın itməsi onun heç də müsbət məna ilə əvəz olunması
demək deyildir. Bu, qarğış edənin hirsli, qəzəbli olmasını, amma hisslərinin qərəzli olmadığını bildirir. Bunlardan başqa, dilimizdə tez-tez rastlaşdığımız və danışanın özünə ünvanladığı
qarğış tipli frazeoloji ifadələr də mövcuddur, məs., “daşa dönüm, gözüm çıxsın, əlim/əllərim
tökülsün” və s. Belə ifadələrin əslində qarğışla heç bir əlaqəsi yoxdur, onlar, sadəcə, danışanın
təəssüf və peşmanlığını bildirir.
Bu yönümdən qarğış tipli frazeoloji vahidləri üç yerə bölmək olar: 1) Qarğış edənin
həqiqi hisslərini ifadə edənlər; 2) Qarğış edənin emosional vəziyyətdə olarkən etdiyi, ancaq
həqiqi hisslərini ifadə etməyənlər (belə tipli qarğışlar əsasən inkar formada olur ki, bu da həmin qarğışların həqiqi hisslərin ifadəçisi olmadığını isbatlayır); 3) Qarğışla heç bir əlaqəsi olmayan, sadəcə, peşmanlıq bildirənlər.
Dilimizdə “anaların qarğışı tutmur” deyimi də məhz emosional vəziyyətdə edilən, amma gerçək hisslərlə bağlı olmayan frazeoloji vahidləri nəzərdə tutur
Alqış tipli frazeoloji vahidlər Azərbaycan dilinin frazeoloji fondunda kifayət qədərdir.
Ancaq bu fikri ingilis dili üçün irəli sürə bilmərik. Qarğış tipli frazeoloji vahidlər kimi, alqış
tipli frazeoloji vahidlər də ingilis dilində çox az saydadır və onlar Azərbaycan dilində olduğu
kimi ifadəli və emosional deyillər. Alqış tipli frazeoloji vahidlərə dilimizdə çox da işlək olmayan bir nümunəni nəzərinizə çatdırmaq istərdik. Bu, Ə.Haqverdiyevin əsərlərində işlədilən
“qəddin yerə dəyməsin” frazeoloji vahididir. “Qəddi yerə dəymək” ölmək sözünün frazeoloji
ekvivalentidir, ingilis dilində qarşılığı yoxdur.
Qadın. Ömrün uzun olsun, cavan qəddin yerə dəyməsin! (Ə.Haqverdiyev)
“Başa dönmək” frazeoloji vahidi əslində müsbət mənalıdır, alqış tipli frazeoloji
vahiddir.
Qurbanam qaşına yar!
Qoy dönüm başına yar!
Məni bu dərddən qurtar,
Dolandır başına yar!
Ancaq bu frazeoloji vahid mənfi çalar kəsb edə bilir (Sən mənim başıma dönərsən /O
mənim başıma dönər!)
Azərbaycan və ingilis dillərində qarşılığı olan bir frazeoloji vahidə diqqət yetirmək
istərdik: “may your shadow never grow less/kölgən qalın olsun”.
Hərəkət felləri əsasında formalaşan alqış və qarğış tipli frazeoloji vahidlərdə rəng bildirən sözlərdən də geniş istifadə olunur: “ağ/qara günlərə çıxasan”, “get, dalınca da qara
daş”, “üzü ağ/qara çıxmaq”, “qara yola gedəsən, qara da mənzilə”, “qara yerə girəsən” və
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s. Rənglərə Kitabi Dədə Qorqud dastanında da rast gəlirik. “Rənglərdən Kitabi Dədə Qorqud
dastanında geniş istifadə olunub, məs., Yerli qara dağların yıxılmasın! Ağ saqqallı baban yeri
uçmaq olsun!”(3, s. 30)
Bəzi alqış tipli frazeoloji vahidlər vardır ki, onlar eyni zamanda ruh, cəsarət vermək
üçün istifadə olunur, “gözünə dönüm, əlinə dönüm” və s. Bu frazeoloji vahidlərdə işə münasibət də vardır.
Alqış ifadə edən frazeoloji vahidlər bəzən müraciət bildirə bilir, məs., “qadan alım,
başına dönüm” və s., amma bu, onların hamısının müraciət xarakterli olması demək deyildir.
Adam var ki, getməyəsən işinə,
Adam var ki, dolanasan başına (Aşıq Abbas Tufarqanlı)
Könlüm istər yara qurban olmağa,
Dolanıb başına, heyran qalmağa (Xəstə Qasım)
Qarğış tipli frazeoloji vahidlər həm də bütün istiqamətlərə olan hərəkət felləri ilə yaranır. Məsələn, Gözündən gəlsin!, gözündən/burnundan tökülsün! Canın çıxsın! Ləzzətin
qaçsın! və s.
Azərbaycan dilində “başa kül tökmək” frazeoloji ifadəsi vardır, həmin ifadə həm dini,
həm də ki, qarğış tipli frazeoloji vahid kimi dəyərləndirilə bilər. “Qarğış tipli başına kül
ifadəsi ...qədim inam və adətlə əlaqədar yaranmışdır. İt dişləmiş adamda qırx gün ərzində
müəyyən əlamətlər özünü göstərsə (məs., su görəndə qorxsa), onun qudurduğunu, sağalmağa
güman olmadığını, başqaları üçün təhlükəli olduğunu zənn edərək qaranlıq bir daxmaya salar,
bacadan başına kül tökərlərmiş ki, ölsün” (5, s. 29). Ancaq fikrimizcə, qarğış tipli, eyni
zamanda da dinlə bağlı olan “başına kül düşsün” frazeoloji ifadəsi mötəbər və əziz adamların
ölümü zamanı başına kül töküb, saç yolmaq (5, s. 29) adətindən yaranmışdır.
Bağça-bağda gül ağlar,
Bülbül ağlar, gül ağlar,
Oğlu ölən analar
Başa tökər kül ağlar.
Bu tədqiqat işində hər iki dildə olan alqış və qarğış tipli frazeoloji vahidləri nəzərdən
keçirdik. Alqış tipli frazeoloji vahidlərin Azərbaycan dilinin frazeoloji fondunda çoxluğu
ingilis dilinə nisbətən təəccüblü dərəcədə çoxdur. Qarğış tipli frazeoloji vahidlərə gəldikdə isə
onlar yenə də Azərbaycan dilinin frazeoloji fondunda çoxluq təşkil edirlər. İngilis dilində olan
qarğış tipli frazeoloji vahidlər qarğışdan daha çox söyüş ifadə edir və onlar Azərbaycan
dilində olduğu kimi ifadəli və emosional deyillər. Bəzi frazeoloji vahidlər vardır ki, onlar
xalqın “beynəlxalq simasıdır”. Bert Peeters hər bir xalqın beynəlxalq imicini formalaşdıran
“Key words/Açar sözlərdən”lərdən söhbət açır (7, s. 89). Zənnimizcə, hər bir xalq haqqında
belə “beynəlxalq imici” və ya “beynəlxalq tanınmanı” frazeoloji vahidlərdən səlis başqa heç
nə bildirə bilməz. İngilis dilində “to go Dutch”, “TGF (Thanks God, it is Friday)”, “send sb.
up the river/ həbs etmək”, Azərbaycan dilində isə alqış tipli frazeoloji vahidləri “Key words”
kimi göstərə bilərik.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОКЛЯТИЯМИ
И ОДОБРЕНИЯМИ ОСНОВАННЫЕ НА ГЛАГОЛАХ ДВИЖЕНИЯ
(на материалах азербайджанского и английского языков)
РЕЗЮМЕ
Фразеологические единицы, связанные с проклятиями и одобрениями основанные на
глаголах движения существуют как на азербайджанском, так и в английском языках. Автор
статьи объясняет такие фразеологические единицы как «эмблема принадлежности» на азербайджанском языке. А на английском языке таких фразеологических единиц не так много, как в
азербайджанском языке и они менее экспрессивны и эмоциональны.
S.A. MANSIMZADEH
PHRASEOLOGICAL UNITS CONNECTED WITH CURSE AND PRAISE CREATED
ON THE BASIS OF THE ACTION VERBS
(on the materials of the Azerbaijani and English languages)
SUMMARY
Phraseological units connected with curse praise created on the basis of the action verbs exist in
both languages. The author of this article explains such phraseological units as “a badge of belonging”
in the Azerbaijani language. In English such phraseological units are not so many as in Azerbaijani
and they are less exrressive and less emotional.
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AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi
(Naxçıvan ş., Heydər Əliyev pr., 76)

ALİ MƏKTƏBLƏR ÜÇÜN YAZILMIŞ XARİCİ
DİL DƏRSLİKLƏRİNİN MİLLİLƏŞMƏSİ
(ingilis dili üzrə)
Açar sözlər: ali məktəb dərslikləri, nitq hissələri, əvəzliklərin təsnifatı, zərflərin təsnifatı, zərfliklərin
növləri.
Ключевые слова: Учебники для вузов, части речи, классификация местоимений, классификация
наречий, виды обстоятельства.
Key words: manuals of higher school, parts of speech, classification of pronouns, classification of
adverbs, kinds of adverbials.

Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycan rəhbərliyinə gəlməsi ilə respublikanın ictimai-siyasi həyatında ciddi dəyişikliklər dövrü başlandı. Belə ki, ümummilli liderimiz bütün
sahələrdə olduğu kimi, təhsil sistemində də yol verilmiş nöqsanların qətiyyətlə aradan qaldırılması, ali məktəb quruculuğu sahəsində keçmiş sovet məkanında qazanılmış təcrübənin müsbət tərəflərinin respubliamızda yaradıcılıqla tətbiq edilməsi, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən tədris prossesində daha geniş şəkildə istifadə olunmasını perspektiv proqram kimi
irəli sürdü.
Respublikamızın beynəlxalq əlaqələrinin genişləndiyi, xaricdən gələn qonaqların sayının artdığı, o cümlədən azərbaycanlıların xarici ölkələrə səfərlərinin intensiv xarakter aldığı
bir dövrdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun xarici dil mütəxəssislərinə olan tələbatı ödəyə bilmədiyini nəzərə alaraq, Heydər Əliyev müstəqil Xarici Dillər İnstitutu yaradılmasına göstəriş verdi və Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 4 noyabr 1972-ci ildə
“M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun yenidən təşkil olunması
haqqında” qərar qəbul etdi (1, s. 342). Qərara əsasən M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun bazasında iki institut – M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus
Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu və Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu yaradıldı.
İnstitutda yüksək ixtisaslı elmi-pedaqoji kadrların yetişdirilməsi istiqamətində mühüm
tədbirlər görülürdü. Elmi-pedaqoji kadr potensialı artdıqca institutda aparılan elmi-tədqiqat
işəri də təkmilləşir, yazılan əsərlər öz elmiliyi ilə fərqlənirdi. Belə ki, 50-60-cı illərdə müəllimlərin elmi yaradıcılığında əsas yeri məqalələr, tezislər, orta məktəblər üçün dərsliklər,
namizədlik dissertasiyaları, ikidilli lüğətlər tuturdusa, 70-ci illərdən başlayaraq bu istiqamətlərlə yanaşı, doktorluq dissertasiyalarının, ali məktəblər üçün milli dildə dərsliklərin yazılması, 3-4, bəzi hallarda 5 dilli lüğətlərin tərtib edilməsi məsələləri də ön plana keçirdi. Elmi tədqiqat işlərinin ən mühüm göstəricisi çap məhsuludur ki, institut müəllimlərinin bu sahədə əldə
etdikləri nailiyyətləri aşağıdakı rəqəmlərdən görmək olar: 1976-80-cı illərdə 12 monoqrafiya,
dərslik, dərs vəsaiti, kitabça çap olunmuş, 400-ə qədər məqalə, tezis və məruzələrin mətni
dərc edilmişdir. 1981-85-ci illərdə isə 15 kitab, 500 məqalə işıq üzü görmüşdür (1, s. 394).
Beləliklə, azərbaycanlı xarici dil mütəxəssislərinin içərisindən Z.Verdiyeva, O.Musayev,
F.Veysəlli, M.Qayıbova kimi orijinal elmi-nəzəri konsepsiyaların yaradıcıları formalaşırdı.
Məlumdur ki, keçən əsrin 50-60-cı illərində Azərbaycan dilində dərslik olmadığından
respublikanın ali məktəblərində xarici dil dərsləri Moskva və Leninqradda nəşr olunmuş
kitablar əsasında keçilirdi. Əksəriyyəti rayonlardan olan tələbələr rus dilini pis bildiyindən,
yaxud heç bilmədiyindən bu cür dərsliklərin istifadəsi zamanı böyük problemlər ortaya çıxırdı. Beləliklə, orta məktəblər üçün milli dərslik yazmaqda səriştəsi olan milli kardlar ali
məktəblər üçün də orijinal dərsliklər yazmağa başladılar. Elmi və metodiki səviyyəsindən asılı
57

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

olmayaraq böyük hadisə hesab edilən həmin dərsliklər əsasən, ixtisası xarici dil olan tələbələr
üçün nəzərdə tutulurdu. Bunlardan O.Musayevin “İngilis dilinin qrammatikası” (1979), H.Nağıyevanın ixtisas fakültəsinin I kursları üçün “İngilis dili” (1982), S.Babayevin və M.Qarayevanın ixtisas fakültələrinin tələbələri üçün “İngilis dilinin fonetikası” (1983), M.Quliyevanın
ixtisas fakültələrinin tələbələri üçün “Fransız dili” (1983), K.Dadaşovun “Fransız dilinin fonetikası” (1982) dərsliklərini nümunə göstərmək olar (bu dərsliklərdən bəziləri sonralar təkrar
nəşr olunmuşdur).
Yerli müəlliflər tərəfindən ingilis dilinin qrammatikasına dair yazılmış və qrammatika
ilə yanaşı fonetik və leksik aspektlər üzərində qurulmuş kitablar toplanaraq müqayisəli analiz
metodu ilə təhlil edilmişdir.
Artıq Azərbaycanda ali məktəblər üçün xarici dil dərsliyi və dərs vəsaiti yazan milli
kadrlar yetişmişdi. Oruc Musayevin Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun tələbələri
üçün yazmış olduğu “İngilis dilinin qrammatikası” (1979) kitabı indiki dövrdə belə nəinki
tələbələrin, hətta orta məktəb müəllimlərinin, doktorantların, filoloq-dilçilərin və ingilis dilini
öyrənən hər bir kəsin bəhrələnə biləcəyi bir kitabdır. Əslində, Oruc Musayevə qədər İsmixan
Rəhimov ixtisası dil olmayan ali məktəb tələbələri üçün morfologiya, sintaksis və tapşırıqlar
bölməsindən ibarət olan “İngilis dilinin praktik qrammatikası” (1966) adlı dərs vəsait çap
etdirmişdi. Lakin sırf ingilis dilinin qrammatikasına dair ixtisası xarici dil olan ali məktəb
tələbələri üçün yazılmış ilk dərslik kimi O.Musayevin kitabı qəbul olunmuşdur. Üç hissədən –
morfologiya, sintaksis və tapşırıqlar bölmələrindən ibarət olan kitabda ingilis dilində mövcud
olan əsas və köməkçi nitq hissələri, ingilis dilinə xas olan sintaktik məsələlər – söz birləşməsi
və cümləyə aid olan məsələlər geniş şəkildə şərh edilmişdir. Bu dərslikdə tapşırıqlar bölməsi
İ.Rəhimovun dərsliyindəkindən çox geniş verilmişdir və tapşırıqlar əsasən orijinal ədəbiyyatlardan seçilmiş nümunələr əsasında tərtib edilmişdir.
Artikl ismə aid olduğundan, onu təyin etdiyindən ingilis dili üzrə mövcud olan
qrammatika kitablarında bu bəhs isimdən sonra izah edilirdi, İ.Rəhimovun da dərsliyində bu
belədir. Lakin O.Musayevin dərsliyində bu ənənə pozularaq artikl köməkçi nitq hissələri üçün
ayrılmış bəhsdə şərh edilmişdir (2, s. 201-211).
O.Musayev on üç nitq hissəsi göstərmiş və onları üç qrupa bölmüşdür:
Nitq hissələri

I. Əsas nitq hissələri II. Sərbəst nitq hissələri
1. isim
1. nida
2. sifət
2. modal sözlər
3. say
4. əvəzlik
5. zərf
6. fel
7. vəziyyət bildirən sözlər
(2, s. 13)

III. Köməkçi nitq hissələri
1. artikl
2. sözönü
3. bağlayıcı
4. ədat

İ.Rəhimov isə nitq hissələrini iki qrupa bölərək ümumilikdə on iki nitq hissəsi
göstərmişdir:
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Nitq hissələri

I. Əsas nitq hissələri
II. Köməkçi nitq hissələri
1. isim
1. önlük
2. sifət
2. bağlayıcı
3. say
3. ədat
4. əvəzlik
4. artikl
5. zərf
6. fel
7. modal sözlər
8. nida
(4, s. 5-6)
İ.Rəhimov əvəzlikləri təsnif edərkən onları şəxs əvəzlikləri, yiyəlik əvəzlikləri, qayıdış
əvəzlikləri, qarşılıq əvəzlikləri, işarə əvəzlikləri, sual əvəzlikləri, nisbi əvəzliklər, bağlayıcı
əvəzliklər, qeri-müəyyən əvəzliklər, inkar əvəzlikləri olmaqla on qrupa bölmüşdür
O.Musayev öz təsnifatında bunlara təyin əvəzliklərini əlavə edərək 11 növ göstərmişdir.
İ.Rəhimov zərfin mənaca dörd növünü (zaman zərfi, yer zərfi, tərzi-hərəkət zərfi, dərəcə
və kəmiyyət zərfi), O.Musayev isə hərəkətin təkrar edilməsini göstərən zərflər, hərəkətin dərəcəsini və ölçüsünü bildirən zərfləri əlavə edərək altı növünü göstərmişdir (4, s.203; 2, s.194).
Zərfliyin növlərinin təsnifatında da müəyyən fərqlər var. İ.Rəhimov zərfliyi təsnif edərkən zaman zərfliyi, yer zərfliyi, tərzi-hərəkət zərfliyi, səbəb zərfliyi, məqsəd zərfliyi, dərəcə
zərfliyi göstərmişdirsə, O.Musayev bunlara daha altı növ – nəticə zərfliyi, müqayisə zərfliyi,
hal-vəziyyət zərfliyi, təkrar-yezlik zərfliyi, güzəşt zərfliyi, şərt zərfliyi əlavə edərək on iki növə bölmüşdür.
Milli kadrlarımız tərəfindən qrammatikaya dair yazılmış dərsliklərdən əlavə tələbələrdə
oxu, tərcümə və şifahi nitq vərdişlərini inkişaf etdirmək məqsədilə də bir sıra dərsliklər
yazılmışdır.
Həcər Nağıyevanın bu qəbildən olan ixtisas fakültələrinin I kurs tələbələri üçün yazdığı
“İngilis dili” dərsliyində fonetik, leksik, qrammatik materiallar, bu materiallara aid çalışma sistemi və mətnlər öz əksini tapmışdır. Qrammatik material hər bir dərsin əvvəlində nümunə cümlələr şəklində cədvəllər vasitəsilə verilmişdir. O.Musayevin “İngilis dilinin qrammatikası” dərsliyinin yazılması ilə əlaqədar bu kitabda qrammatik materiala dair izahat verilməmişdir (3, s. 5).
Arif Tahirovun yazdığı “English” (1983) dərsliyi ixtisası xarici dil olmayan pedaqoji
institutların riyaziyyat, fizika, kimya-biologiya, coğrafiya, pedaqoji və texniki fakültələrinin III kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu institutlarda xarici dil materialları kompleks
şəkildə tədris edildiyindən qrammatik materiallar geniş izah edilməmiş, ayrıca bölmədə
məlumat şəklində verilmişdir. Bununla yanaşı dərslikdə fonetik və leksik materiallar, habelə
bu materialları əhatə edən çalışmalar sistemi və mətnlər də öz əksini tapmışdır.
Zemfira Verdiyevanın Arif Tahirov və İsmət Rustəmovla birlikdə çap etdirdiyi ixtisası
xarici dil olmayan pedaqoji institutların filologiya və tarix fakültələrinin I və II kurs tələbələri
üçün “İngilis dili” (1988) dərsliyi də yuxarıda qeyd edilən iki dərsliklə demək olar ki, eyni
formatda yazılsa da burada qrammatik materialın izahı nisbətən geniş verilmişdir.
Ümumiyyətlə, müəlliflər dərslik və dərs vəsaitlərini tədris proqramları əsasında yazmağa
çalışırdılar. Əvvəllər bu proqramların demək olar ki, hamısı Moskva və Leninqraddan alınırdısa, 70-ci illərdən sonra tədricən milli təhsilin istiqamətlərinə uyğun gələn, milli auditoriyanın tələbatını nəzərə alan proqramlar tərtib olunmağa başlandı. Artıq 80-ci illərdə azərbaycanlı müəlliflərin yazdıqları dərsliklərin sayı artan templə inkişaf edirdi ki, bu dərsliklər də həmin
proqramlar əsasında tərtib edilirdi. Yuxarıda adları çəkilən hər bir dərsliyin analizindən belə
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aydın olur ki, ixtisası xarici dil olan, ixtisası xarici dil olmayan, hətta ixtisası dil olmayan
tələbələr üçün yerli kadrların həmin meyarları nəzərə alaraq yazdıqları kitablar ali məktəblər
üçün xarici dil dərslikərinin milliləşməsinə gətirib çıxarmışdır.
Göründüyü kimi, qrammatik aspektin dilin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyətə malik
olması nəzərə alınaraq məqalədə sırf qrammatikaya dair yazılmış dərsliklərin analiz və müqayisəsinə nisbətən geniş yer verilmiş, onlar arasında müəyyən fərqlərin olduğu göstərilmişdir.
Dərsliklərin analizi zamanı o da aydın olmuşdur ki, ayrı-ayrı dil qruplarına aid olduğu nəzərə
alınaraq qrammatik qaydaların izahı yeri gəldikcə ana dilimizdəki müvafiq qaydalarla
müqayisəli şəkildə verilmişdir ki, hər halda bu yazılmış dərsliklərin müsbət keyfiyyətlərinə
aid oluna bilər.
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MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ İNDİKİ ZAMAN FELİ SİFƏTİN
AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ İFADƏ VASİTƏLƏRİ
Açar sözlər: ifadə vasitələri, indiki zaman feli sifəti, indiki zaman feli sifətin funksiyaları.
Ключевые слова: средства выражения, причастие, функции причастия настоящего времени.
Key words: way of expression, Participle I, the functions of Participle I.

Müasir ingilis dilində geniş işlədilən felin şəxssiz formalarından biri indiki zaman feli
sifətdir. O felin, sifətin, zərfin və Azərbaycan dilində olan feli bağlamanın xüsusiyyətlərini
özündə birləşdirir. Azərbaycan dilindəki indiki zaman feli sifət isə felin və sifətin xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Başqa sözlə desək, ingilis dilindəki indiki zaman feli sifət, həm
feldən əmələ gələn sifət (feli sifət), həm də feldən əmələ gələn zərf (feli bağlama) xüsusiyyətlərinə malikdir. İngilis dilindəki indiki zaman feli sifət fel, sifət, zərf və Azərbaycan dilində
olan feli bağlama xüsusiyyətlərinə malik olduğu üçün cümlədəki yerindən, başqa sözlə,
sintaktik əlaqəsindən asılı olaraq vəzifəsi də müxtəlifdir.
Xarici dilçilərdən O.Yespersen, Q.Kerm, İ.Kreyzinqa, H.Poutsma, B.A.İlyiş, A.İ. Smirnitski və b. öz əsərlərində indiki zaman feli sifətin ikili xüsusiyyətini, sintaktik cəhətdən çoxvəzifəli olduğunu, cümlədəki yerindən asılı olaraq semantik mənalarının müxtəlifliyini göstərir və qeyd edirlər ki, o, dildə mürəkkəb və müxtəlif leksik-qrammatik əlaqələrə malikdir.
İngilis dilindəki indiki zaman feli sifəti Azərbaycan dilində olan indiki zaman feli sifət ilə
cümlədəki vəzifəsindən asılı olaraq müqayisə etmək mümkündür. Onun məna incəliklərini
cümləni təhlil edərkən cümlədəki vəziyyətindən, başqa sözlərlə əlaqəsindən başa düşmək olur.
İndiki zaman feli sifət – təyin vəzifəsində və onun Azərbaycan dilində ifadə
vasitələri.
Müasir ingilis dilində indiki zaman feli sifət təyin vəzifəsində çıxış edərkən həmişə
təyin etdiyi sözün yanında dayanır. Əgər təyin bir sözlə(indiki zaman feli sifət ilə) ifadə olunmuşsa, onda o, həmişə təyin etdiyi sözdən əvvəl gəlir: “It was a brilliant idea”, said the
smiling actor. “I am sure I shall get the part in the play”.
Bu cümlədə indiki zaman feli sifət təyin etdiyi sözün qarşısında dayanır və Azərbaycan
dilinə indiki zaman feli sifət “gülümsəyən” kimi tərcümə olunur. “Bu çox əla fikirdir”, gülümsəyən aktyor dedi: “Mən əminəm ki, o pyesdə bu rolu mən oynayacağam”.
Burada indiki zaman feli sifət prepozitiv təyin vəzifəsində çıxış etdikdə, Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, təyin etdiyi sözdən nə artikl ilə, nə indiki zaman feli sifətə aid olan sözönü
və əvəzliklə ayrıla bilir: Once she pushed Pearl into the gutter, almost under a passing car.
Bu cümlədə indiki zaman feli sifət bilavasitə təyin etdiyi sözdən əvvəl gəlir, təyin edənlə təyin olunan arasında heç bir əlavə söz yoxdur. İngilis dilindəki indiki zaman feli sifət
Azərbaycan dilinə indiki zaman feli sifət “keçən” kimi tərcümə olunur. Burada indiki zaman
feli sifət müəyyən müddət ərzində ifadə olunmuş hərəkəti bildirir. İfadə olunan hərəkət qısa
müddətlidir.
Azərbaycan dilində isə təyin ilə təyin olunan söz arasında başqa söz dayana bilir.
Məsələn: “Heyran xanım başını buladı və yanında oturub, qu lələkli yelpiclə özünü yelləyən
tosqun qadına tərəf döndü”.
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İngilis dilində cümlədə artikl, sözönü, yiyəlik və ya işarə əvəzlikləri olduqda indiki zaman feli sifət onlarla təyin etdiyi sözün arsında yerləşir: And from her eyes,and the scanty of
gleam of her flying limbs, I never looked away. Her flying limbs – onun pərvazlanan əl-ayağı.
Bu cümlədə indiki zaman feli sifət əvəzliklə təyin etdiyi sözün arasında yerləşir, verilmiş konkret hərəkəti tamamlaya bilməyən əşyanı təyin edə bilmir, ancaq felin mənasında tamamlanan hərəkətə uyğun gələn əşyanı tamamlayır.
Bu, əl-ayağın surətlə hərəkət etməsi uçan zaman baş verən hərəkətlə uyğun gəlir, onda
əl-ayağın hərəkətini təyin edən həmin indiki zaman feli sifət məcazi mənada işlədilmişdir:
One …with that flaming orange hair so often seen amongst the roving Skottish gypsies.
Among the roving Skottish gypsies – köçəri həyat sürən Şotlandiya qaraçıları arasında.
Burada indiki zaman feli sifət müşahidə zamanı hərəkəti ifadə etmir, yəni qaraçıların
həmin anda köçməsini bildirmir, onların adətini, müşahidə momenti ilə əlaqəsi olmayan, onlar
tərəfindən bir neçə dəfə təkrar olunan həyat tərzini ifadə edir.
Bu cümlədə indiki zaman feli sifət Azərbaycan dilinə “köçəri həyat sürən” kimi tərcümə
olunur.
İndiki zaman feli sifət postpozitiv təyin vəzifəsində həm sərbəst, həm sifət və ya indiki
zaman feli sifət ilə ifadə olunan bir və ya bir neçə təyin ilə eyni təyin qrupunun əsas ünsürü
kimi çıxış edə bilir: ...the skirl of the concertiana rising and falling (“Şarmankanın səsi gah
yüksəlir, gah da alçalırdı”).
Burada indiki zaman feli sifət qalxan və düşən səsin intensivliyini ifadə edir, hərəkətə
və müşahidə momentinə görə əlaməti bildirir. Bu cümlədə ingilis dilində olan indiki zaman
feli sifət Azərbaycan dilinə indiki zaman feli sifət kimi deyil başqa vahidlərlə – “yüksəlir”,
“alçalır” kimi tərcümə olunur. Barbara, in ordinery dress, pale and brooding – Barbara ...solğun və qaşqabaqlı. ...and dark not yet grizzling at the sides. …Hələ saçdan asma cəzasına məhkum olunmayan .
Təyin olunanın keyfiyyətini bildirən əlaməti, cümlələrdən göründüyü kimi, istər müəyyən zaman ərzində müşahidəsi mümkün olmayan hal-hərəkət bildirən fellərdən əmələ gətirilmiş indiki zaman feli sifətlər təsadüfi hallarda ifadə edir.
Belə hallarda, müəyyən zaman ərzində müşahidəsi mümkün olan hal-hərəkət bildirən
fellərdən əmələ gətirilmiş indiki zaman feli sifətlər təyin olunanın keyfiyyətini bildirir. Ancaq
müəyyən zaman ərzində müşahidəsi mümkün olmayan hal-hərəkət bildirən fellərdən əmələ
gətirilmiş indiki zaman feli sifətlər adamları və mücərrəd isimləri konkret hərəkətlə bağlı olmayan öz mücərrədlik mənalarını saxlayaraq təyin edir: I saw them dancing in silence at the
other end of the room (“Mən onları otağın o biri küncündə sakitcə oynayan gördüm”). Burada indiki zaman feli sifət təyin etdiyi sözdən sonra dayanır, Azərbaycan dilinə indiki zaman
feli sifət (“oynayan”) kimi tərcümə olunur.
İndiki zaman feli sifət zərflik vəzifəsində və onun Azərbaycan dilində ifadə
vasitələri.
Zərflik bir cümlə üzvü kimi hərəkətin əlamətini və ya zamanını, yerini, məqsədini,
şərtini və hərəkətlə əlaqədar olan başqa anlayışları ifadə edir. Cümlə üzvünün qrammatik əlamətləri həm morfoloji, həm də sintaktik ola bilər. Bu nöqteyi-nəzərdən müasir ingilis dilindəki fel kateqoriyasına yanaşdıqda, biz hər şeydən əvvəl, burada iki qrammatik tipi fərqləndirməliyik – feldən əvvəl zərflik və sifət və zərfdən əvvəl zərflik.
Zərflik sifət və zərfə nisbətən daha çox feldən əvvəl işlənir. Bu o qədər inandırıcıdır
ki,hətta ingilis dilindəki qrammatik terminolgiyada zərflik adverbial modifier kimi işlənir və
buradan da zərfliyin feldən əvvəl daha çox işlənilməsi hiss olunur.
Təsirli fel köklərindən əmələ gətirilən indiki zaman feli sifətlər semantik cəhətdən hərəkət bildirən fel qruplarından uzaqdırsa, onda onlar, cümlənin felinə – xəbərinə nisbətən daha
çox mübtədası ilə əlaqədar olur. Belə indiki zaman feli sifətlər subyektin mübtədanın ifadə
etdiyi əsas hərəkəti bildirir.
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Subyektin özündə ifadə olunan prosesi bildirən təsirsiz fel köklərindən əmələ gətirilən
indiki zaman feli sifətlər təkcə cümlənin mübtədası ilə əlaqədar olur. Belə hallarda indiki zaman feli sifət subyektin mübtədanın ikinci əlavə hərəkətini bildirirkən, eyni zamanda zərflik
mənasını kəsb edir.
İngilis və amerikan qrammatikləri göstərirlər ki, indiki zaman feli sifət həmişə fel və
sifət əlamətlərini özündə birləşdirir. Məsələnin bu cür qoyuluşu düzgün deyildir, o, zərflik vəzifəsində çıxış edərkən Azərbaycan dilindəki feli bağlamaya uyğun gəlir: June made her lover
take her on the top of the bus, saying she wanted air. Bu cümlədə indiki zaman feli sifət Azərbaycan dilinə feli bağlama şəkilçisi (ərək) vasitəsi ilə tərcümə olunur: “Cun sevgilisinə təmiz
hava almaq istədiyini bildirərək, onu omnibusun (omnibus – çox yerli kareta) imperialına
(imperial – keçmişdə omnibus və ya konkada miniklərin oturması üçün ikinci mərtəbə) aparmağa məcbur etdi.”
Burada indiki zaman feli sifət əsas hərəkətin ifadə etdiyi hərəkəti müşayiət edir. Cümlədən göründüyü kimi ,ingilis dilindəki indiki zaman feli sifətin Azərbaycan dilindəki feli bağlamaya tamamilə uyğun gəldiyini, Azərbaycan dilində feli bağlama kateqoriyasının olması
ingilis dilindəki indiki zaman feli sifətin feli bağlama kimi işlənməsini görə bilərik.
İngilis dilindəki indiki zaman feli sifət zaman zərfliyi vəzifəsində çıxış edə bilir: Encountering Smither in the hall he bagan to ask her about the funeral (O, Smizeri vestibüldə qarşılayıb, ondan dəfn mərasimi haqqında soruşmağa başaldı).
Zərflik vəzifəsində işlənilən indiki zaman feli sifəti zaman budaq cümləsinə də çevirmək olar: When he encountered Smither in the hall, he began…
İndiki zaman feli sifət səbəb zərfliyi vəzifəsində də işlənə bilir: Knowing that Bossiney
had no capital, he regarded this as a wild suggestion.
Burada indiki zaman feli sifət Azərbaycan dilinə feli bağlama şəkilçisi (ərək) vasitəsi ilə
tərcümə olunur: “Bosinin pulu olmadığını bilərək, onun hədələrini mənasız saydı”.
İndiki zaman feli sifət tərzi hərəkət zərfliyi vəzifəsində: By and by procession went
filling down the steep descent of the main avanue.
Bu cümlədə “went” öz mənasında qalır, “filling” isə Azərbaycan dilinə tərzi hərəkət
zərfliyi kimi tərcümə olunur: Mərasim yavaş-yavaş baş xiyabana üzü aşağı hərəkət etməyə
başladı”.
Vəziyyət, hal bildirən “to sit”, “to stand” və s. Fellər ilə işlənən indiki zaman feli sifətlər
bəzən xəbər tərkibinə daxil olurlar,ancaq əksər hallarda tərzi-hərəkət zərfliyi vəzifəsində çıxış
edirlər: The Huckelbery and Tom stood dumb and staring. “Haklberin və Tomun qorxudan
dilləri tutuldu, gözləri bərələ qaldı”.
Bu cümlədə “stood” – “qaldı”, “staring ” isə “gözləri bərələ” kimi tərcümə olunur və
tərzi hərəkət zərfliyi vəzifəsində çıxış edir.
Deməli, indiki zaman feli sifəti izah edərkən onun çox vəzifəli olduğunu, tərcümə zamanı törətdiyi bəzi çətinlikləri həm indiki zaman feli sifət, həm feli bağlama və həm də leksiksemantik vahidlərlə tərcümə olunduğunu izah etməli və xüsusi terminlər vasitəsi ilə möhkəmləndirməlidir.
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PARTICIPLE I IN PRESENT –DAY ENGLISH AND THE WAYS OF ITS
EXPRESSION IN AZERBAIJANI
SUMMARY
This article is devoted to the analyses of specific features of the Participle I in English and the
ways of their expression in Azerbaijani. Some peculiarities of Participle I of English are analyzed in
the article. The problem put in the article is investigated from the theoretical aspect, the ideas of
various linguists are studied and the given examples practically help to simplify this problem. This
investigation is useful from the practical point of view. It helps Azerbaijani audience, which learns
modern English, to translate Participle I correctly.
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К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМ СЛОВОМ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: вводное слово, структура простого и сложного предложения, содержание
высказывания, отношение говорящего к сообщаемому, связность компонентов текста.
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Key words: parenthetical word, the structure of the simple and composite sentences, the content of the
phrase, the speaker`s attitude to the information, the connection of the components of the text.

Проблема развития русской речи студентов-азербайджанцев является одной из
важных и актуальных в теории и практике обучения русскому языку. Самая благодатная почва для развития связной речи – уроки практического русского языка, которые
дают преподавателю максимальную возможность для работы над текстом разных типов. Это имеет особый смысл в связи с усилением внимания к изучению коммуникативного аспекта синтаксиса. В процессе анализа текстов разных типов и стилей речи
формируются основные коммуникативные умения студентов. Поэтому в последние
годы «в методической науке и практике преподавания русского языка как иностранного
так остро стоит вопрос об усилении синтаксической направленности обучения, а также
практического изучения ряда синтаксических понятий» (1, с. 49).
Вводные единицы языка – слова и предложения – относятся к активной лексике и
составляют наиболее подвижный ее пласт. Вводные единицы являются также одним из
средств предложений в тексте, умелое и уместное использование их делает нашу речь,
как устную, так и письменную, более стройной, логичной или экспрессивно-выразительной. Напротив употребление вводных компонентов без особой необходимости
обедняет речь: перегружает и засоряет ее. Следовательно, работа над предложениями с
вводным словом является одним из важных средств развития логического мышления и
связной речи студентов и результаты ее будет эффективна, если со стороны преподавателя будут выявлены типичные ошибки при употреблении вводных слов.
Простое предложение может быть осложнено словами, сочетаниями слов и конструкциями, которые, оказавшими по тем или иным причинам включенными в его
состав, не вступают с членами этого предложения в подчинительную связь, т.е. не образуют с ним словосочетаний и не обнаруживают грамматической зависимости от них.
В этом смысле вводные компоненты считают грамматически не связанными с членами
предложения.
Студенты чаще всего смешивают сложноподчиненные и бессоюзные сложные
предложения с простыми предложениями, имеющими в своем составе вводные конструкции, которые либо построены как предложение, особенно если они находятся в
препозитивном положении: как впоследствии выяснилось; я спрашиваю; я думаю; я не
понимаю; я не знаю; прошу вас; ума не приложу; надо вам заметить; мне сказали; мне
хотелось бы знать т. п. либо, «стоят на грани между вводными словами и вводными
предложениями» (2, с. 513): надеюсь; предположим; послушай (те); видишь (ли);
видите (ли); знаешь (ли); знаете (ли); говорят; передают; непонятно и т. п.
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Вводные конструкции рассматриваемого типа генетически восходят к частям
сложного предложениями, до сих пор сохранили общие с ними формальные признаки:
например, формы 1-го лица, формы повелительного наклонения и т.д. Этот факт, с одной стороны, обусловливает наличие в языке омонимичных синтаксических параллелей, а с другой стороны, является причиной того, что простые предложения с вводными
компонентами нередко принимаются за сложные предложения. Ср.: Послушай, о чем
они там говорят? (с повышением тона на вопросительном слове) – Послушай, о чем
они там говорят (с повышением тона на первом компоненте).
Не понимаю, как это произошло? (с повышением тона на вопросительном слове)
– Не понимаю, как это произошло (с повышением тона на первом компоненте).
Ввиду того, что в каждой паре примеров и та и другая конструкции внешне (без
учета интонации) очень похожи друг на друга не только своим лексическим составом,
но и формальными признаками, можно считать, что они построены по одной синтаксической модели. Однако, с точки зрения синтаксиса эти примеры далеко не тождественны. И дело здесь не столько в том, что они различны по цели высказывания и, соответственно, по интонации (хотя и это важно), сколько в том, что одни из них (первые в
каждой паре) простые предложения, а другие – сложные.
Установление различительных признаков сложных предложений и сходных с ними
простых предложений с вводными компонентами имеет большое теоретическое и практическое значение. Исходя из вышесказанного преподаватель задает следующий вопрос.
В чем же состоит различие между сложным предложением и простым предложением с вводным компонентом?
При изучении нового материала с помощью ниже приведенных примеров преподаватель приводит ясность вопросу.
1. Вводные компоненты грамматически не связаны с компонентами основной части высказывания и сами не являются ни членами предложения, ни частями сложного
предложения. Ни от них, ни по отношению к ним нельзя поставить вопрос. Конечно,
удаление вводного компонента из состава того или иного конкретного предложения
небезразлично для содержания высказывания в целом, так как при этом оно лишается
средства выражения отношения говорящего к тому, о чем идет речь. Модально-актуализирующую функцию выполняют вводные слова, которые соотносятся в смысловом
отношении с компонентами актуального членения предложения (3, с. 76) (ср.: Эта
задача, мне кажется, нетрудна.- Эта задача нетрудная). И все же вводные конструкции - всегда синтаксически автономные элементы. Сравним:
А я за что погибаю? (скажи ты мне на милость).
(Послушай, Самир) Зачем ты так гонишь лошадь?
(Не понимаю) Как это произошло?
(Посмотри) Какая красота кругом!
Что касается частей сложного предложения, то любая из них является неотъемлемым компонентом синтаксической конструкции, составляющей смысловое, интонационное, функциональное и структурно-грамматическое единство. По меткому замечанию В. А. Богородицкого, «во всяком сложном предложении его части составляют
одно связное целое, так что, будучи взяты отдельно, уже не могут иметь вполне прежнего смысла или даже совсем невозможны, подобно тому, как морфологические части
слова существуют только в самом слове, но не отдельно от него» (4, с. 229). Сравним:
На первый взгляд кажется, что и в предложениях типа Послушай, о чем они там
говорят? от первого компонента можно задать вопрос о чем? Но, во-первых, второй
компонент (о чем они там говорят?) выражает вопрос, а не объект действия послушай;
во-вторых, слово послушай употреблено здесь с ослабленным лексическим значением,
что особенно видно на примере Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь? Совер66
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шенно очевидно, что не имеет смысла предлагать послушать то, что выражено предложением Зачем ты так гонишь лошадь?
2. Любая часть (т.е. любая предикативная единица) сложного предложения, являясь структурным компонентом единого целого, содержит в себе неотъемлемый элемент
мысли, выражаемой коммуникативной единицей в целом. Вводные же компоненты
используются лишь как средство для привнесения в объективное содержание высказывания таких оттенков, которые вытекают из субъективного отношения говорящего к
сообщаемому. Таким образом, вводные компоненты выполняют прежде всего не коммуникативную, а модальную, эмоционально-оценочную, экспрессивную и контактирующую функции.
3. Любая часть сложного предложения произносится, в основном, в том же темпе,
что и остальные части и имеет интонацию сообщения, вопроса иди побуждения, являющуюся частью единого интонационного контура всей коммуникативной единицы в
целом. А тот или иной вводный компонент по сравнению с омонимичной частью сложного предложения или по сравнению с компонентами основного высказывания, в которое он включается, обычно произносится в ускоренном темпе, близком к скороговорке, и с заметным понижением тона, характеризуясь, таким образом, специфической
интонацией «вводности». Некоторое представление об этой разнице в интонации может
дать такое схематическое изображение сравниваемых конструкций, где условно обозначено: разрядкой и сплошным шрифтом – различие в темпе произношения компонентов предложения, смещением текста по вертикали вниз – понижение тона, с которым
произносится вводный компонент, выделением соответствующей буквы – место наибольшей высоты тона в предложении. Сложные предложения: Не понимаю, как это
произошло; Скажи ты мне на милость, за что я погибаю.
Простые предложения: Как это произошло? Не понимаю; А я за что погибаю,
скажи ты мне на милость?
4. Вводные компоненты могут вступать в синонимические отношения с другими
вводными же словами. Поэтому в сомнительных случаях принадлежность той или иной
конструкции к категории вводных можно проверить заменой ее каким-нибудь близким
по значению вводным словом:
Кажется (вероятно, очевидно), ты хочешь нас навсегда покинуть?
Признаюсь (откровенно говоря), я этого не ожидал.
5. Порядок следования частей сложного предложения обусловлен семантико-синтаксическими отношениями между ними и структурой того или иного типа сложного
предложения.
Поскольку вводные компоненты, сближающиеся с предложениями, обычно относятся не к отдельным членам, а ко всему предложению в целом, то они, неизменяя при
этом своей вводной функции в принципе могут занимать любое положение препозитивное, постпозитивное и интерпозитивное. Это обстоятельство тоже можно использовать как прием для установления категориальной принадлежности интересующих нас
компонентов. Например:
Я спрашиваю, кто здесь хозяин? Кто здесь хозяин, я спрашиваю? Кто здесь, я
спрашиваю, хозяин?
Произведенная трансформация показывает, что я спрашиваю – не главная часть, а
вводный компонент и все высказывание Я спрашиваю, кто здесь хозяин? – не сложноподчиненное предложение, а простое.
Даже контактирующие вводные компоненты типа послушай, скажи, посмотри,
которые в силу своего специфического назначения – быть средством установления
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речевого контакта – обычно тяготеют к препозиции, в принципе способны занимать
любое положение:
Скажите, есть возможность сегодня уехать на Москву? (В. Солоухин, Терновник); Ну чего ты, скажи, моргаешь? (П. Проскурин, Горькие травы); Как идут твои
дела, скажи? (Л. Леонов, Русский лес). Ср. также: А я за что погибаю, скажи ты мне
на милость? – Скажи ты мне на милость, а я за что погибаю? – А я, скажи ты мне на
милость, за что погибаю?
В сложном предложении подобная трансформация невозможна. При попытке
включения одной части в другую структура сложного предложения как таковая
разрушается.
Вводные слова выступают также средством связи между предложениями в сложном синтаксическом целом (5, с.17). Субъективный фактор в языке давно привлекает
внимание исследователей разных аспектов языка, особенно синтаксиса, а в последнее
время – лингвистики текста.
Необходимо отметить, что изучение предложения с вводными словами будет
успешным в следующих условиях:
а) изучение предложения с вводными словами на материале текстов различных
типов и стилей речи;
б) создание системы упражнений, отражающих этапы усвоения различных смысловых групп вводных слов;
в) соединение работы по развитию речи с изучением языковой системы;
г) работа над выразительным чтением текста с вводными словами;
д) органическое соединение анализа текстов с вводными словами на уроках русского языка.
В структуре текста вводные слова проявляют способность к расширению смысловых отношений (6; 7). Эксплицированные нами контекстуальные значения квалифицируются как текстовые в сопоставлении с основным модальным значением достоверности/недостоверности факта.
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RUS DİLİNDƏ ARA SÖZLÜ CÜMLƏNİN ÖYRƏNİLMƏSİNƏ DAİR
XÜLASƏ
Məqalədə mürəkkəb cümlələr və onlara oxşar tərkibində ara söz olan sadə cümlələr öyrənilir.
Bu cümlələrin bir-birindən fərqləri təsvir edilir. Ara söz yalnız kommunikativ funksiya deyil, eyni
zamanda modal, emosional-ekspressiv funksiyaları yerinə yetirir. Ara söz həmçinin mətnin komponentləri arasında əlaqə vasitəsi kimi çıxış edir.
H.M. ALIYEV
ABOUT STUDYING THE SENTENCE WITH PARENTHETICAL
WORD IN RUSSIAN
SUMMARY
In the given article composite sentences and the similar simple sentences with a parenthetical
word are investigated. The differences of such kind of sentences are analysed here. Parenthetical word
has not only a communicative function, but also emotional-expressive functions as well. It is also the
means of communication between the components of the text.
рецензент: доктор филологических наук, проф. Т.Г. Мамедова
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТОВ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевые слова: новости, газетный стиль, способы словообразования, чувство языка.
Açar sözləri: xəbərlər, qəzet üslubu, dil duyumu, tərcümə problemləri.
Key words: news, newspaper style, methods of word-formation, sense of language.

В век глобализации человек не представляет себе жизни без ежедневного доступа
к различным источникам информации. СМИ играют важную роль в политических, экономических, социальных процессах современного мира. Наряду с современными СМИ,
телевидением и интернетом, наиважнейшим источником информации, как и много лет
назад, остается пресса. В газетах и журналах публикуется информация о новостях внутренней жизни страны, международных событиях и другие актуальные сообщения.
Огромное значение в современном насыщенном событиями мире имеет своевременный
и точный перевод зарубежной периодики на родной язык. Именно поэтому в языковых
ВУЗах Азербайджана особое внимание при преподавании курса иностранного языка
отводится обретению навыков перевода зарубежных периодических изданий. На уроках по газетному материалу студентов обучают специфике перевода политических, экономических и других видов статей.
Язык газеты определенно отличается от языка художественной или научной литературы. Его прежде всего выделяют, складывающиеся годами выразительные средства. В
газетных статьях мы сталкиваемся с огромным количеством общественно-политической
лексики, международных слов, неологизмов, топонимов, имен собственных, дат. Также
его отличает относительно больший, по сравнению с другими жанрами, процент числительных и вообще слов, относящихся к лексико-грамматическому полю множественности, обилие не столько эмоциональной, сколько оценочной и экспрессивной лексики.
Насыщенность аллюзиями и цитатами характерна для авторской журналистики.
Также используются иные стилистические средства, приемы, фигуры речи: гиперболы,
метафоры (в том числе развернутые и «застывшие»), образные сравнения, метонимия,
паронимическая аттракция (особенно в рекламных текстах), иносказания, эвфемизмы и
др.; например: snail-paced consolidation, golden opportunity, the masks will eventually slip
и т.д.
Для удобства и быстроты чтения газет авторы статей прибегают к так называемым «газетным штампам» или «клише». Словом «клише» во времена ручного набора
газет называли словосочетания или обороты речи, которые встречались настолько часто, что их заранее отливали из металла отдельными словосочетаниями или фразами и
вставляли по мере надобности в текст статьи. Повторяющиеся из номера в номер
клише, устойчивые сочетания слов, термины, которые определяют газетный стиль, вызывают у читателя конкретные ассоциации, например: high-level delegation, civilian
casualties, legitimate interests и т.д. Статьи, в которых нет ничего знакомого смущают
читателя. Язык полон «заезженных» фраз, без которых трудно обойтись, а если попытаться, то придется быть более многословным.
Большая часть штампов, используемых в газетном стиле является общеупотребительной, нейтральной лексикой. Однако встречаются и профессиональные термины.
К припмеру hard-liner (полит.) означает консерватор; nuclear tension (полит.) – напря70
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женность в вопросах ядерной безопасности; greenhouse effect (экологич.) - парниковый
эффект, или слова из общего сленга: think-tank — мозг; brain-drain — утечка мозгов/квалифицированных кадров. Не зная такого рода клише, переводчик может испытывать определенные трудности при переводе, в результате чего текст будет переведен
с некоторыми искажениями.
К особенностям газетного стиля относится и характерные способы словообразования. Словообразование осуществляется различными способами. Особенно часто в
последнее время в английских и американских газетных статьях используется способ
словосложения. В основном встречаются образования состоящие из двух слов, например:She was dismissed in 1949 on charges of being a wistle-blower. (wistle-blower —
доносчик).This latest plan gives the role of peacekeeper to the federal police (peacekeeper —
миротворец).
Некоторые компоненты слов состоящих из двух основ иногда сочетаются со
множеством других слов. Например, прочно вошедшие в язык английской и американской прессы слова типа sit-in (сидячая забастовка), (протест против дискриминации
против проезда в автобусах негров), stay-in (пикетирование), take-over (захват власти),
switch-over (переход на другую тему) и т.д.
В англоязычной прессе также распространен метод конверсии, т.е. переход одной
части речи в другую, приводящий к образованию нового слова без применения его начальной формы. Чаще всего встречаются глаголы образованные от существительных.
Слова campaign, pace, dispute и др. в зависимости от контекста могут быть как существительными, так и глаголами. Причем, иногда вновь образованные слова являются
лишь косвенно связанными со словами, от которых они образованны. К примеру существительное hit, образованное от глагола to hit (ударять, поражать) теперь означает
успех или то, что имеет успех.
Следующий распространенный способ образования слов называется аффиксацией. Для газетного стиля типично использование аффиксов, таких как -ize, -don, -dom,
-ship, благодаря которым возникают неологизмы: minimize – доводить до минимума,
преуменьшать, leonize – выходить в открытый космос (образованно от фамилии космонавта А.А.Леонова), brinkmanship – балансирование на грани войны, военная конфронтация и др.
Использование заимствованных слов также часто встречается в газетных статьях.
Благодаря многократному использованию такие слова входят в язык и вызывают у читателя определенные ассоциации. К примеру, французское словосочетание coup d'etat
прочно вошло в английский язык и означает «государственный переворот», а японское
слово tycoon (принц) англоязычный читатель ассоциирует с финансовым воротилой,
магнатом.
Отдельно стоит упомянуть газетные заголовки, так как они тоже часто вызывают
некоторые трудности при переводе. В английских и американских газетах обычно используются два типа заголовков. Чаще всего в качестве заголовков выступают предложения, в которых для краткости опускаются некоторые слова, вспомогательные
глаголы и т.д. Пример: Pakistan Says Sabotage Possible in Train Derailment.
Второй способ написания газетных заголовков в англоязычной прессе подразумевает использование фраз, в которых зачастую опускаются артикли, глаголы, к примеру:
Some US Parks More Polluted Than Major Cities, или Five Killed in Tel Aviv During
Coordinate Suiside Attack.
Как было отмечено ранее, глагол «to be» в заголовках, как правило, опускается,
что может привести к казусам при переводе. Так например в следующем заголовке
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Cooperation agreement signed, слово «signed» следует переводить в страдательном залоге настоящего времени — A Cooperation Agreement is signed.
Несмотря на то, что в газетных статьях и новостях описываются в основном события произошедшие в прошлом, в названиях чаще всего используется настоящее
время. Благодаря этой уловке авторов статей заголовки притягивают внимание читателей динамичностью и свежестью.
Для экономии печатного места газетные заголовки содержат сокращения и аббревиатуры. Так, например PM -Prime Minister; WTO – World Trade Organization; CIA –
Central Intelligence Agency; CID – Criminal Investigation Department и т.д. Для этой же
цели вместо длинных и пространных слов и выражений используются более краткие и
сжатые: row – quarrel or disagreement; graft – corruption; bid – attempt, offer.
Часто газетные заголовки строятся на каламбурах, цитатах, аллюзиях и деформированных идиомах, например: Much Ado About Nothing; Blinking Sphinx или Lofty
Ambitions. Разумеется, такого рода заголовки не всегда поддаются дословному переводу. Основная задача переводчика донести до читателей смысл переводимого материала,
и в большинстве случаев приходится заменять английский каламбур, идиому и т.д. на
более понятные и доступные читателям фразы, слова. Однако в ряде случаев переводчикам удается сохранить игру слов при переводе заголовков, часто заменив при этом
слова. Примером тому может служить перевод на английский язык заметки о современных коллекционерах афиш времен немого кино. Заголовок из исходного текста,
вышедший в одной из российских газет, звучал так: Кадры решают все. Здесь обыгрывается печально известный лозунг Сталина, а каламбур строится на слове «кадры» (в
русском языке существуют два значения этого слова — работники и кино/фото кадры).
Однако англоязычному читателю дословный перевод был бы непонятен по той простой
причине, что редко употребляемое слово «cadres» в английском языке означает «персонал, работники», но ничего общего не имеет с кинематографией. В данном случае
благодаря мастерству, находчивости и чувству языка переводчика ему удалось внести в
англоязычный вариант названия каламбур, основанный на игре совершенно других
слов, но зато имеющий прямое отношение к содержанию заметки. В английском варианте заголовок звучал как «Posters for Posterity» (Плакаты для потомства).
Из сказанного ранее можно сделать вывод: при переводе газетных статей и другой
периодики, переводчик должен быть предельно аккуратен в выборе средств перевода и
помнить, что первоочередной задачей является передача точного смысла переводимого
текста. Также переводчик должен обладать достаточным багажом знаний, касающихся
переводимого материала, дабы исключить какие либо искажения. Есть надежда, что его
перевод будет достаточно адекватен. И, разумеется, переводчик в нужной степени
должен владеть профессиональными навыками и соответствующими рабочими языками.
Только при наличии всех этих составляющих есть надежда, что перевод будет адекватен.
Хотя вышесказанное можно в той или иной степени отнести к переводу и других
видов текстов, все же вне сферы художественной литературы, наверно, нигде нет такого многообразия и богатства экспрессивных средств, какими обладают тексты из сферы
массовой коммуникации.
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V.S. ƏLİYEVA
İNGİLİSDİLLİ MƏTBUATIN TƏRCÜMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
XÜLASƏ
Məqalə ingilis dilində qəzet məqalələrin tərcüməsi məsələlərinə həsr olunmuşdur.
Tərcüməçinin müvafiq və düzgün tərcüməsi üçün onun qəzet məqalələrin üslubu ilə əlaqədar müəyyən
xüsusiyyətlər və incəliklər barədə məlumatı olması mühümdür. Bundan başqa, tərcüməçinin ingilis
dilini mükəmməl bilməsi ilə bərabər yüksək səviyyədə dil duyumuna malik olması onun qəzet
məqalələrinin tərcüməsi zamanı yaranan mürəkkəb vəziyyətlərdən çıxış yolunu tapmasına zəmin
yaradır.
V.S. ALIYEVA
THE PECULIARITIES OF TRANSLATION OF ENGLISH NEWSPAPER ARTICLES
SUMMARY
The article deals with a problem of translation of English newspaper articles. Being aware of
numerous details and peculiarities, which characterize a newspaper style, a translator will succeed to
do a correct and adequate translation. Moreover, a translator must have not only a sound command of
English, but also sense of language to cope with different kinds of problems he/ she faces during
translation.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ОБРАЗНОСТЬ В РУССКОЙ РЕЧИ
Ключевые слова: образ, семантика, норма, асимметрия, перенос.
Açar sözlər: obraz, semantika, norma, qeyri-mütənasiblik, məcaz.
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Одним из видных исследователей азербайджанских элементов в русском языке
является Г.Н.Асланов, целый ряд его работ, включая докторскую диссертацию, посвящен
заимствованиям из азербайджанского языка. В этих работах в основном идет речь о словах, прочно вошедших в лексико-семантическую систему русского языка. Однако, наряду с этим, Г.Н.Асланов специально изучал также азербайджанские элементы в русском
языке Азербайджана. Так, он рассматривает азербайджанскую лексику в русских говорах
Азербайджана, или говорах русских поселенцев в Азербайджане. Следует отметить, что
не все из выявленных Г.К.Аслановым слов представляют интерес с точки зрения
интерференции, так как они давно известны в русском языке. Например, такие слова, как
архалук, башлык, алыча, кунак и некоторые другие не являются новыми и экзотическими
для русского уха. Но, например, такое слово, как зимбиль обращает на себя внимание.
Интересно, что и это слово, несмотря на его экзотический характер, зафиксировано в
словарях русского языка. Так, отмечается, что «Зимбиль «мягкая сплетенная из травы
корзинка в форме полушара (ССРЛЯ, IV, 1225/. Составители словаря отмечают, что это
слово является областным и впервые зарегистрировано в Опыте обл. слов. Акад.1852. В
СРНГ тоже фиксируется слово зимбиль (вып. XI, 272), но уточняется назначение предмета «в таких корзинах привозили из Персии сухие фрукты и др.» (1, с. 22).
Г.Н.Асланов не соглашается с утверждением Фасмера о том, что слово зимбиль
заимствовано из персидского языка, и считает, что в русские говоры это слово попало
из азербайджанского языка.
Можно считать, что слово зимбиль вошло в семантическую систему русского языка, так как оно на денотативном уровне отличается от слова корзина. Слова корзина и
зимбиль уживаются в одной лексико-семантической парадигме, поскольку обозначают
предметы одного рода, но с четко выраженными отличиями. Вот почему это слово
может считаться заимствованием. Однако при стирании дифференциальных признаков
слова зимбиль оно может употребляться как абсолютный синоним слова корзина. В
этом случае употребление слова зимбиль в русском языке нежелательно. Орфологический словарь может не фиксировать это и подобные слова, однако можно и отмечать их
с соответствующей историко-этимологической справкой.
То же самое относится и к слову чурек, отмечаемому Г.Н.Аслановым. В азербайджанском языке это слово означает просто «хлеб». В русский язык оно попадает в узком
значении, слово специализируется и начинает обозначать специальный плоский хлеб.
Азербайджанцы не используют это слово в узком значении. Русские, родиной
которых является Азербайджан, никогда не употребляют это слово в русском языке в
широком значении. Они так же, как и азербайджанцы, используют слово чурек исключительно в значении «плоский хлеб». При таком употреблении четко разграничиваются
предмет и слово чурек, которое вполне может считаться фактом лексико-семантической
системы русского языка, или азербайджанского диалекта русского языка. Но при стира74
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нии отличительных семантических признаков употребление слова чурек в русском языке
неправильно, оно не оправдано и должно рассматриваться в орфологическом словаре.
Еще более интересным является употребление в русском языке азербайджанского
наречия зор в значении «очень трудно». Г.Н.Асланов пишет по этому поводу следующее: «Зор в азербайджанском языке многозначное слово: 1) сила, насилие, одоление; 2)
много, сильно; 3)трудный; очень много; тяжелый (АРС,141). Возникшее в говорах
производное зором по семантике соотносится только с первым значением слова зор в
языке источнике. Наречие зором семантически эквивалентно словосочетанию азербайджанского языка zor etmək» (1, с. 26).
Относительно слова зором в русских говорах следует отметить следующее. На наш
взгляд, в данном случае, в употреблении слова зором нет никакой необходимости, т.е.
данный лексический знак не обладает ни сигнификативной, ни денотативной ценностью
в соответствующей лексико-семантической парадигме русского языка. Поэтому он производит впечатление жаргонного образования. Если это слово и употребляется сегодня,
то только на уровне неофициальном. В орфологический словарь оно должно попасть с
соответствующей историко-этимологической справкой и пометой «недопустимо».
То же самое относится к употреблению слова чохом. Это слово употребляется в
русском языке в значении «все сразу, целиком, оптом» (ССРЛЯ, ХVII стлб. 1103 –
1104). Г.Н.Асланов пишет: «Дмитриев высказал предположение о том, что слово чохом
образовано от азербайджанского чох «много» и русского форманта творительного
падежа, придающего этому заимствованному слову внешний характер наречия (Дмитриев, стр.551). Нам представляется, что предположение Дмитриева соответствует
реальной действительности» (1, с. 26).
Возможно, это слово действительно сегодня употребляется в русском литературном языке наряду с синонимичными словами. Однако нам представляется, что как в
момент заимствования, так и сегодня оно производит впечатление полуофициального,
жаргонного образования. Тем более, что и в этом случае нет никакой сигнификативноденотативной необходимости в образовании такого слова из азербайджанского корня и
русского форманта. Мы считаем, что слово чохом должно рассматриваться в ОРФОлогическом словаре. При этом можно отметить, что оно допустимо, но лучше его не использовать, т.е. необходимо отметить, что в литературной речи употребление этого
слова не рекомендуется.
Необходимо указать еще на один момент. Известно, что одним из этапов адаптации иноязычного слова считается его грамматическое оформление в новом языке. В
данном случае в словах зором и чохом таким оформлением является добавление
окончания творительного падежа. Может создаться впечатление, что такое оформление
есть свидетельство освоения слова русским языком.
В этой связи можно отметить, что в азербайджанском языке молодежь использует
немало жаргонных выражений, представляющих собой сочетание русских и азербайджанских словообразовательных элементов, или словосочетания, состоящие из русских
существительных и азербайджанских глаголов. Например, dumkaya getmək (букв. уйти в
думку, т.е. «задуматься»). То же самое наблюдается в русской речи как азербайджанских,
так и русских молодых людей, живущих в Азербайджане, особенно в Баку это распространено среди школьной и вузовской молодежи. Например, ган-ган не делай (ср. азерб.
qan-qan eləmək, т.е. быть злым, готовым к драке, хотеть сорвать свою злость и т.д.).
Отсюда следует, что сам факт морфологического оформления еще не означает законности вхождения в новый язык. Такая же ситуация наблюдается, например, в языке
русских эмигрантов в США. Выходцы из России, говоря по-русски, используют
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множество английских слов с русскими аффиксами и флексиями. Все эти образования
носят жаргонный характер и свидетельствуют об упадке культуры речи.
В этом отношении должно быть ясно одно. Русская речь азербайджанцев и русских-азербайджанцев и особенно русских бакинцев изобилует полуофициальными
вкраплениями азербайджанизмов. Они придают особый колорит русской речи.
Несмотря на то, что эти выражения придают речи особую выразительность и положительно воспринимаются говорящими, в орфологическом словаре они должны сопровождаться пометой «недопустимо».
Кроме употребления азербайджанских слов без изменения в русской речи наблюдается большое количество калек с устойчивых сочетаний. Азербайджанцы, плохо владеющие русским языком на уровне грамматики, но имеющие приличный словарный
запас, как правило, буквально переводят устойчивые сочетания азербайджанского языка, некоторые из них имеют широкое распространение, например, так скажи калька с
азербайджанского belə de – выражение удивления, и т.п.
Одним из наиболее характерных для двуязычия моментов является взаимопроникновение образных систем. Известно, что на протяжении истории культуры народа
складывается система образов, лежащая в основе национального языка. В этой системе
отражается видение мира, связанное с устойчивыми жизненными ситуациями. Существовали различные мнения относительно поэтической, образной функции языка. Под
поэтической функцией можно понимать функцию художественного стиля. Однако
можно иметь в виду и особую функцию языка (2, с. 9-11).
Разумеется, система поэтических образов, созданных историей художественной
литературы, также имеет большое значение для языка. Однако, на наш взгляд, значительно больше имеется оснований говорить о поэтической функции самого естественного языка. Еще Вандриес, как известно, обратил внимание на эту особенность всякого
естественного языка, связанную с постоянным стиранием и воспроизведением эмоционально-экспрессивного содержания в языке.
Такое развитие образности, непосредственно связанное с эмоционально-экспрессивным содержанием языка, представляет собой обычный процесс языкового развития.
Он связан с гетерогенностью плана содержания и плана формы языка. Перенос наименований представляет собой языковую закономерность. Однако перенос названия
одного предмета на другой не может быть механическим, в его основе лежит сравнение. Таким образом, перенося наименование, мы переносим первичный денотат, составляющий в новом сигнификате его образную основу.
Однако дело в том, что перенос наименований и соответственно развитие образности в естественном языке имеет как универсальную, так и национально-культурную
специфику. Если появление образных наименований, обозначений предметов окружающей действительности названиями, связанными в сознании носителей языка с иными
предметами, естественный процесс, то он отражает познание человеком мира. Понятно,
что познание человеком окружающего мира отражает два момента: универсальный,
присущий всем людям, независимо от среды обитания, климата, культуры и т.д., и
национально-специфический, непосредственно связанный с особенностями культуры.
Такое понимание образности предполагает сравнительный анализ образных систем,
выявление универсального, общего и индивидуального в этой области.
Само наличие индивидуального, неповторимого, национально-специфического в
образных системах языков мира ставит проблему взаимопроникновения образности
при двуязычии. Для речевой ситуации при двуязычии должно быть характерно навязывание, если можно так выразиться, чужой образности. Например, для азербайджанского
языка характерны такие приписывания неодушевленным предметам свойств одушевленных, как qəzəbli adam- qəzəbli dalğa (букв. злой человек - злая волна), или adam gəlir
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– səs gəlir (букв. человек идет - голос идет) (2, с. 13). Для русской речи азербайджанцев,
плохо владеющих русским языком, весьма характерно проникновение азербайджанской
образности. Учесть все факты такого рода просто невозможно, однако явление само по
себе весьма характерное, например, вместо русского голос доносится – неправильное
голос идет. Или, например, в азербайджанском языке от слова dalğa (волна) образован
глагол dalğalanmaq (букв. волниться, действие по значению слова волна). В азербайджанском языке распространенной является метафора bayraq dalğalanır (букв. флаг
волнуется, или раскачивается, как волна), ср. русское флаг развевается, реет; перенос
азербайджанской образности недопустим.
В азербайджанском языке распространенным и весьма устойчивым является
сравнение процесса обдумывания, мышления с варкой, варением. В русском языке также
существует метафора, построенная на этом образе. Например, у кого-то голова варит, ср.
также само метафорическое наименование головы: котелок. Однако в азербайджанском
языке, по сравнению с русским, мы видим некоторую смещенность образа. Слово
«варится» во рту, т.е. его необходимо «варить», а потом уже произносить, озвучивать.
Асимметрия образности, несмотря на кажущуюся идентичность метафор, приводит к
нарушениям семантических норм русского языка в русской речи азербайджанцев.
Соответственно в азербайджанском языке существует антонимический образ çiy
söz, т.е. сырое слово, несваренное. В русском языке также существует метафора сырой,
например, сырой материал, т.е. не доведенный до нужного для использования вида.
Однако и здесь наблюдается смещенность образа, поэтому выражение сырое слово в
значении «глупость необдуманное высказывание» в русской речи нарушает семантические нормы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Асланов Г.Н. Функционирование азербайджанских элементов в русском языке //
Научные труды АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова. Серия XII. Язык и литература, № 1,
Баку, 1979.
2. Типология образных систем азербайджанского и русского языков. Баку: АПИРЯЛ им.
М.Ф.Ахундова, 1992.
İ.A. BABAYEV
RUS NİTQİNDƏ AZƏRBAYCAN OBRAZLILIĞI
XÜLASƏ
Məqalə rus dili normalarının azərbaycanlıların rus nitqində bərpa olunmasına həsr olunub. Əsas
diqqət obrazlar sisteminə yönəlib. Müəllif göstərir ki, interferensiya rusların da nitqində özünü
göstərir. Azərbaycanda yaşayan ruslar təbii olaraq Azərbaycan dilinin obraz sistemini mənimsəyir.
I.A. BABAYEV
AZERBAIJANI IMAGERY IN RUSSIAN SPEECH
SUMMARY
The article deals with the recovery of norms of Russian language in Azerbaijanis’ Russian
speech. The main attention is paid to the system of images. The author claims that interference reveals
itself in Russians’ speech as well. The Russians living in Azerbaijan adopt the image system of
Azerbaijani.
рецензент: кандидат филологических наук Х.Шарабчиева
Redaksiyaya daxil olub: 16.11.2011
77

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

К.Н. ИСМАИЛОВА
Бакинский славянский университет
(г. Баку, ул. С.Рустама, 25)

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА КРАСНОГО ЦВЕТА
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В данной статье рассматривается значение красного цвета. Еще с древних времен
красный цвет привлекал внимание ученых. Сам по себе красный цвет очень «эмоциональный» цвет. Он воздействует на психику человека, возбуждает кровь, пробуждает к
определенным действиям. Психология, активно изучающая цвет с точки зрения эмоционального и психофизического воздействия на человека, установила, что красный
(вернее, красно-оранжевый) активизирует вегетативные функции человеческого организма. Красный цвет ассоциируется, прежде всего, с жизненной энергией (кровь), с человеческими страстями. В русской культуре красный цвет, безусловно, занимает особое
место. Само слово "красный" выходит далеко за пределы простого обозначения цвета.
Красный цвет – самый поэтизированный среди всех цветов. Он поэтизирован
даже в обычной речи, когда обозначает цвет и выражается просто прилагательным
«красный» и его дериватами малиновый, пурпурный, алый, румяный, розовый и Крассmızı, al, qızılı, xanımı, narçiçəyi и т.п. Он занимает широкое поле в системе устойчивофразеологических и прочих устоявшихся языковых выражений: малиновый звон,
Красная площадь, Красный яр, королевский пурпур и qızıl meydan, qırmızı duvaq, qızıl
yel (xəstəlik), qızıl ilan, qırmızı adam и т.п.
В различных энциклопедических словарях понятие «красный цвет» сопровождается целым рядом толкований, зачастую не связанных между собой никакими
общими основаниями, т.е. архетипическими свойствами. Так, например, в словаре символов Дж.Трессидера красный цвет обозначается как «Активный, мужское начало.
Цвет жизни, огня, войны, агрессии, энергии, опасности, революции, импульса, эмоций,
страсти, любви, радости, праздничности, жизненной силы, здоровья, физической силы
и модальности» (7, с. 167-168). Такая характеристика представляется несколько несистемной. Получается, что все, что красиво в жизни, обозначается словом красный, которое в русском языке. Кстати, выступает синонимом понятия «красивый». Далее Дж.
Трессидер сразу переходит к пояснению символической характеристики «красного».
«Красный – эмблематический цвет как богов Солнца. Так и богов войны и власти в
целом» (7, с. 168). Информация, как говорится, очень непонятная и не подкрепленная
ничем. Далее следует символьное восприятие «красного цвета» в разных этно-мифологических философиях – Китайской, Египетской, Азиатской, Кельтской… «В кельтской
мифологии смерть выглядит как красный всадник. Как цвет возбуждения, он также
связан со сферой секса, например, с фаллическим культом Приапа в Древней Греции и
с «блудницей в багряном» в проституции», – пишет автор словаря. «В Древнем Риме
кранный цвет символизировал божественность. Это цвет – императоров Рима, символ
верховной власти. После победы римские полководцы красили лицо (в честь Марса) в
красный цвет» – читаем в другой энциклопедии. С таким же успехом можно считать
энциклопедическим суждение А.Белого, который сказал: «Красный цвет был эмблемой
Россию губившего хаоса». Но все это, как говорится, выглядит беллетристическим
объяснением и лингвистической, и поэтико-символической сути концепта «красный».
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Здесь очень уместно, на наш взгляд привести слова М.Ф. Мурьянова о том, что
необходимо отвлечься от формального оперирования цветообозначениями и продвигаться к строго филологической интерпретации контекста средневековых памятников, в
языковом контексте которых те или иные цветообозначения предстают в совершенно
иных ракурсах. «Например, можно убедиться, – пишет М.Ф.Мурьянов, – что старославянское слова слава колористично в некоторых из тех случаев, когда оно передает
греческое «радуга», древнееврейское kabod – ветхозаветный образ божества в грозовой
туче, извергающий пламя, от которого качаются и тают, как воск, громады гор (5, с. 15); финалом семантического развития является новогреческая «радуга» и слава как
термин русской иконописи» (6, с. 107).
Только подобный анализ может претендовать на раскрытие сути цветообозначения в том или ином контексте, на последовательное наблюдение над развитием семантической структуры того или иного наименования цвета, историческим назначением и
причинами его применения.
В различных этно-культурологических системах божественными считаются как
желтый цвет (цвет Солнца), голубой, белый, так и красный цвета. «С самых древних
времен белый цвет был символом самого высокого, одним из эмблемных цветов Бога.
С белом цветом отождествлялась вечная жизнь благословенных духов» – пишет
А.П.Василевич (2, с 421). Что касается красного цвета, то некоторые исследователи
считают его излюбленным цветом русских «любимейшим цветом на Руси», исключительным для славянского (особенно русского) культурного сознания (2, с. 421), «исконно славянским цветом» (там же) русизм государственным цветом» (3, с. 159).
Чем в принципе определяется «национальная» принадлежность цвета? На этот
вопрос можно ответить с различных точек зрения: а) с позиции частотности употребления в языке цветонаименования; б) с позиции количества в языке этнокультурологически заряженных устойчивых конструкций, включающих базовый элемент-цветонаименование (dəli qırmızını sevər...,не ради красного словца, qırmızısifət,краснобай и т.п.); в)
с позиции излюбленности данного цвета в одежде, быте; г) с позиции степени сакральности и т.д. Между тем понятно, что все эти цвета не могут быть безусловно аргументированными хотя бы потому, что исследований в области определения «национальноэтнического» статуса цветов очень мало и их результаты не могут быть приняты как
окончательный ответ на вопрос.
Так, например, А.П. Василевич, считает цветовой ряд «красный–белый–синий»
исконно панславянским, исходя при этом из разных критериев: определял белый цвет
как славянский (на государственных флагах славянских народов), автор ссылается на
религиозно-колористические пристрастия славянских народов (этот цвет имеет исключительное значение в христианстве вообще»); иначе он «этимологизирует» красный
цвет как излюбленный для славянских (особенно для русских) народов: красному отводилось роль оберега – и потому красными были почти все знамена Древней Руси. Для
подкрепления позиций этого мистико-мифологического «критерия» А.П. Василевич
привлекает факты русского, славянского бытового культурологического сознания. «Народный костюм, – пишет автор, – практически всех славян – это по преимуществу
белый холст с красной вышивкой на рукавах, воротниках и подоле- то есть по краям,
где велика вероятность проникновения нечистый силы. Здесь опять-таки видна обережная функция красного цвета» (2, с. 421). Таким образом, считая вопрос уже решенным,
автор заключает: «исконно славянскими цветами можно считать именно белый и красный; синий цвет в какой-то (?) мере факультативен и его отсутствие (т.е. на флагах –
И.К.) нельзя считать значимым» (2).
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Считаем такое решение вопроса просто несерьезным, такое объяснение несистемным. И для определения периферийности/ непериферийности цветов в единой геральдической системе (например, на флагах), и для установления едино значимости белого
и красного в той же системе автор должен был исходить из единого критерия, а не из
конгломерата разных показателей-религиозных, мистических, символических.
Так, по мнению, Б.Абдуллы красный цвет является исконным цветом многих
тюркских народов, которые придают ему мистическое значение-значение оберега. Автор отмечает, что по верованиям Гачинцев (тюркоязычные) злой дух глаз – красного
цвета, этот дух всегда и одевается в красное. Видимо, поэтому и современные тюрки
(например, азербайджанцы) прикладывают к глазным векам лоскуточек или нити красной материи, когда веки вздрагивают, дергаются, что знаменует неудачу, поражение в
бою и т.п. Б.Абдулла приходит к тому мнению относительно красного цвета, исходя не
только из содержательного материала «Китаби Деде Коркут», но и из современных
проявлений этой приметы, связанной с «вздрагиванием глаза» «gözüm səyriyir). «Стало
быть и у нас глазной дух мыслится в красном облачении», – пишет автор (1, с. 81).
Если быть точнее, автор допускает некоторую точность в объяснении приметы
«дергание век». Дело в том, что красную нить лоскуточек прикладывают к веку левого
глаза: считается недобрым предзнаменованием и потому прикладывают о берег, дергание правого глаза, наоборот, считается добрым знаком, поэтому ничего красного к
векам и не прикладывают.
Если признать сведения одного из признанных словарей символов Н. Жюльева,
где говорится: « В геральдике красный цвет знаменует доблесть, ярость, жестокость,
убийство, резню» (4, с. 453). Красные полосы на флагах или сплошные красные флаги
государств такого толкования, видимо, не приемлют. Вспомним большевистский флаг
некогда могущественного Союза с его языковом сопровождением «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь». И не трудно догадаться о этническом соответствии красного
«славянской расе» и об идее единства, единения, «кровного братства», которая исходит
от зодиакального знака Близнецов – кровных братьев, единых по крови и духу. Так что
представляется: во многих случаях теоретической интерпретации красного цвета преобладает его планетарная (Марс) трактовка и поэтико-метафорическая трактовка
(огонь, любовь, радость и т.д.). В тени остается, к сожалению, архетипическая основа
смысла красного, его «внутренняя форма» быть экспликацией и символическим выражением идеи «кровного единства», идеи достижения духовного единства нации и народа вокруг актуальной власти.
Практическое значение символических знаков красного цвета-идея кровного единения. Все остальные поэтико-символические значения-дериваты по отношению к
этому значению и представляют любовь (духовно-телесное единение), борьбу, войну
(«единство» в порыве взаимного уничтожения), радость (единство в разделении торжества чувств) и т.д.
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Древняя Русь была богата умельцами и мастеровыми, передающими свое искусство из поколения в поколение. Несмотря на долгий исторический путь, на котором
случалось всякое - и радости народные, и горести народные – русское народное искусство сохранило и донесло до нас древние мотивы, античные солярные узоры в резьбе
по дереву и кости, в вышивке, в хохломской росписи, мезенской росписи, в палехской
иконописи, в русской лаковой миниатюре. В русских народных промыслах, песенном
творчестве русского народа живет душа предков, в каждом изделии так и светится
озорство и удаль, жизнерадостность русской души. Современный человек, внимательно
изучающий русское народное творчество, через него может заглянуть в душу русского
народа, сохранившего чистоту в первозданном виде.
Еще в Киевской Руси начиналось русское народное искусство. До принятия христианства на Руси существовала резьба по дереву и камню, ковка и литье изделий из
железа, гончарное искусство, узорное ткачество и вышивка. Народное мировоззрение
выражало себя в крестьянском искусстве. Орнаментальными символами – образами
древа, Солнца, фигурками зверей – люди передавали эпическое понимание мира.
С принятием христианства крестьянские поселения стали возникать вокруг монастырей-хранителей древнерусской культуры. Этимология слова «промысел» тесно
связана с православной духовной культурой. Только промысел Божий давал пропитание семье, обеспечивал благосостояние деревни. В Торжке в начале XX века золотым
шитьем стали заниматься жены ямщиков, шившие для богатых горожанок.
На Вологодчине появилось кружевоплетение, которое обогатилось неожиданными мотивами и формами. В подмосковном селе Данилкове была основана фабрика изделий из папье-маше с технологией, заимствованной в Германии. В 1795 году купец
второй гильдии Петр Иванович Коробов (1752-1819) открыл в селе Данилкове Мытищинского уезда небольшую лакирную фабрику. П.И.Коробов пригласил немецких мастеров. Здесь производили лаки. В Федоскино стали выпускать расписные табакерки,
подносы, шкатулки, хлебницы. Мстёра, Палех и Холуй - древние центры ВладимироСуздальской иконописи. Особенности языка угрофинских племен отразились в названии
городов и рек Ивановской и Владимирской областей: Палех, Лух, Люлех, Пурех. Русская
лаковая миниатюра черпает свои сюжеты из сказок (миниатюра А.Д.Кочупалова «Гонец»
по «Сказке и о царе Салтане» (1, 17). В Палехе создавались и театральные декорации. В
1934 году были написаны декорации к спектаклю «Степан Разин» для Ленинградского
этнографического театра. В Вязниковском районе Владимирской области на реке Мстере
находилось Богоявленская слобода, где было развито иконописное искусство.
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В Заволжье возникла хохломская роспись. Ремесленники свозили свою продукцию в село Хохлома, откуда возы и баржи отправлялись на Макарьевскую, Нижнеегородскую ярмарки, а оттуда дальше в Среднюю Азию и Персию. Для выработки хохломской посуды использовалась легкая мелкослойная липа, береза, осина, клен. Сырьё
просушивалось, а затем грунтовали жидко разведенной глиной. Затем смазывали сырым льняным маслом, ошкуривали, шлифовали и покрывали тремя-четырьмя слоями
сваренного масла, т.е. олифы. После этого лучше ложилась полуда (оловянный порошок), пришедший на смену серебру. Расписывали хохломскую посуду умелые мастера,
затем она просушивалась, покрывалась лаком и ставилась на длинных досках рядами в
большую печь. При температуре 270-300 ¡С лак приобретал янтарный оттенок, который
становился похож на золото. На панно художника И.М.Баканова «Хохломские мастера
за росписью деревянных изделий» изображена мастерская, где мастера и подмастерья
красочно расписывают разные деревянные изделия (1, 30). В деревне Мокушино жил и
работал один из создателей современной хохоломы, учитель многих мастеров, народный художник Степан Павлович Веселов. Почти на каждой из своих нарисованных
вещей он размещал забавную надпись. Вот одна из них: «Хлеб на стол, и стол –
престол, хлеба ни куска, и престол – доска». Его травный петушок в красно-чернозолотой гамме сразу же бросается в глаза и получил название Веселовский петушок.
Мезенская роспись считается самой архаичной. Сочетание красного и черного
цветов породило необычайную красоту. Красная краска добывалась из береговой глины, а черная - из сажи, которая также напоминает древние иероглифы. Богородские резчики из липы вырезали игрушки и раскрашивали их. Много игрушек, изображавших
дровосеков, охотников, грибников, передавали быт русской деревни. Среди них были и
аллегорические женские фигурки, которые олицетворяли разные времена года и целые
скульптурные композиции. В богородской игрушке сохранился образ дерева - символ
рода, предков, корней.
История создания русской матрешки такова. В Подольском уезде в селе Шубино
родился токарь-виртуоз Василий Петрович Звездочкин, который и изобрел русскую
матрешку. Среди них встречаются особыематрешки «Гетман», «Бояре», «Жених и невеста». Игрушки таят в себе множество народных тайн. Русская тряпичная кукла сохранила в себе родовую память предков и отражает их первобытное представление о мире,
о строении человека. Сама её конструкция говорила о принадлежности игрушки тому
или иному народу, определенной местности с устоявшимися этническими и эстетическими приоритетами. Городецкая игрушка уходит корнями в домонгольский период. В
1263 году в Городец-Радилова умер Александр Невский. Нехитрыми плотницкими
инструментами: топором, ножом, пилой создавались эти самобытные игрушки, так непохожие друг на друга. Сосновые, осиновые заготовки служили сырьем для фигурок
людей, коней, двухголовых коней-каталок.
В глиняных игрушках Дымковской слободы, Филимоновской синики, Абашево,
Жбанниково, Каргополя сохранилась только им свойственная выразительность пластики, и запечатлелись особенности этих местностей. В игрушках Дымковской слободы
сохранились языческие верования. Ярмарка проходила ежедневно весной в праздник
Солнца, который назывался «Свистунья-свистопляска». К празднику привозили свистульки, изображавшие гусей, золотых баранов, барынь, коней. В течение трех дней все
от велика до малу свистели в эти глиняные свистульки. У вятского писателя В.В.Лебедева сохранилось воспоминание об этом празднике: «Когда попадаешь на площадь и
идешь среди свистящей толпы, кажется, что идешь по воздуху. У всех смеющиеся и
какие-то дерзкие лица…люди бережно держат глиняную небольшую игрушку ценой в
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три или пять копеек, изображающую двухголового зверя или барана с золотыми
пятнами на боках. В хвост этому барану и свистят» (1, с. 76).
Филимоновская синика и изделия из неё получили популярность уже в средние
века. В Одоевском районе Тульской области находится село Филимоново, известное
своими глиняными игрушками-свистульками. Свистульки издавна наделялись магическими свойствами отгонять злых духов. Глиняная игрушка на Руси была еще в глубокой
древности. Двойные птицы украшали женский головной убор кокошник, который на
Руси носила замужняя женщина. Кокошь - это фигурки петуха и курицы, которые
наделялись магической силой, помогающей женщине и приносящей ей достаток и
детей. Фигурка барыни с курочкой – видоизмененный образ женского языческого божества, которую часто изображали на вышитых полотенцах в окружении птиц, означающих тепло и коней, в которых древние славяне видели Солнце. На полотенце вышита
Мокошь и всадники (2, с. 38). Резная отделка старинной прялки изображала женское
божество Мокошь или Мокушка (2, с. 37). Мифологические образы древних славянских верований трансформировались и сохранились в разных керамических изделиях,
деревянных фигурках, в росписях Хохломы и Мезени, в Каргопольских, Филимоновских глиняных игрушках.
Изделия из Шемогодской бересты отличаются изяществом, ажурностью. Растительный орнамент чередуется изображением диковинных зверей, сценок из городского
быта и пейзажей. Гжель-символ отечественной керамики. Во второй половине XVIII
века возникает гжельская майолика. Ростовская финифть отличается особой красотой.
Еще В.К.Тредиаковский писал: «Финифть есть род стекла ж, краской напоенного» (1, с.
138). Слово «финифть» происходит от греческого и обозначает «смешиваю», «сплавляю». Изделия из ростовской финифти потрясают изяществом и радуют взор смотрящего. Глаза не устают от созерцания необычайной красоты, созданной умелыми руками
простых русских мастеров. Иконописцы Алексей Всесвятский, Александр Мощанский,
Я.И.Шапошников создали иконы «Воскрешение и сошествие во ад», «Пластина с
архимандритского креста», пластина «Тайная вечерня». Уже в середине XIX века в Ростове работали около 70 мастеров. В Ростове в советский период были созданы артели,
объединяющие талантливых художников.
Русские народные художественные промыслы ведут нас через современную
жизнь в глубину веков, показывая корни древних верований русского народа в мифологические образы Рода, Рожениц, Берегини, Великой Матери, Солнца, Весны, олицетворяющих Природу-мать. В современном русском литературном языке и в его словарном
составе сохранились слова, обозначающие древние языческие верования.
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Известно, что языки отличаются друг от друга не только своей лексикой и граммматикой, но и тем, что каждый из них членит отражаемую реальность по-своему, создает свою собственную картину мира. Рассматривая перевод как акт двуязычной коммуникации, важно учитывать различия культур ее участников. Проблемы перевода не
только «билингвистичны», но и «бикультурны». Говоря о переводе в аспекте межкультурной коммуникации, Г.Д. Томахин указывает, что это не только соприкосновение
двух семантических систем со своими национально-культурными свойствами, но и
контакт представителей двух лингво-культурных общностей, каждый со своим мировосприятием и определенным фондом культурного наследия: фоновыми знаниями, речевым этикетом, морально-эстетическими нормами и мн. др. (4, с. 130). Коммуниканты,
участвующие в межъязыковой коммуникации, говорят на различных языках. Кроме
того, они имеют различные базовые знания, различный. В этой связи следует специально отметить, что в межъязыковом коммуникативном акте, кроме отправителя и получателя, участвует переводчик.
Фоновые знания переводчика, его знакомство с описываемой в тексте реальной
ситуацией являются важнейшими элементами переводческой компетенции. Очевидно,
что любой реальный процесс перевода проходит множество этапов, характер которых
зависит от индивидуальности переводчика и специфики переводимого произведения.
Предполагается также, что переводчик в равной (или почти равной) степени владеет
как исходной, так и переводящей культурами (2, с. 8). Тем не менее, практика показывает, что это далеко не так. В частности, украинские исследователи Г.В. Ейгер,
В.Л.Юхт подчеркивают, что «переводчик лишь в редких случаях бывает «чистым»
билингвом: как правило, только один из языков является для него родным. Это накладывает определенные ограничения на возможности переводчика» (1, с. 89). Как подчеркивает В. И. Хайрулин, переводчик - это человек, который сформировался в определенном языке и является продуктом определенной языковой и социальной среды (5, с.
192). Данный факт не может не оказывать влияния на его стратегию. Рассматривая
перевод как творческий процесс, связанный с особенностями иноязычной культуры
нельзя забывать о том, что переводчик, также как и отправитель и рецептор - это самодеятельная языковая личность, полноправный участник межъязыковой коммуникации,
который может быть носителем либо языка оригинала, либо языка перевода. Следовательно, рассматривая переводчика в первую очередь в качестве получателя текста
оригинала, и учитывая при этом, что переводчик может быть носителем ИЯ либо ПЯ,
можно справедливо предположить, что этот факт определенным образом влияет на
стратегию переводчика в целом, и в частности на его стратегию при переводе реалий.
86

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

А.Д. Швейцер считает, что трудности, возникающие у переводчиков (соответственно
носителей ИЯ и ПЯ) в процессе работы над текстом переводимого произведения находятся в непосредственной зависимости от принадлежности переводчика к тому или
иному языковому коллективу. Для переводчика, не являющегося носителем данного
языка и данной культуры «проникновение в содержание исходного текста и связанная с
этим необходимость в декодировании его референциального и прагматического аспектов, опирающихся не только на языковую, но и на внеязыковую информацию, в том
числе фоновую, всегда представляет собой сложную проблему» (7, с. 84). Поэтому для
переводчика с иностранного языка на родной основную трудность представляет собой
процесс осмысления оригинала. Исследование, проведенное нами на материале переводов художественных произведений русской классической литературы на английский
язык, сделанных русскими и иностранными переводчиками опровергает обоснованность предположения о том, что лингвокультурная принадлежность переводчика существенно влияет на его стратегию при переводе русских исторических реалий в
художественных произведениях. По нашим данным общие стратегии русских и иностранных переводчиков, применяемые при переводе русских исторических реалий на
английский язык, идентичны. Однако важно подчеркнуть, что при общей тождественности стратегий, сопоставительный анализ частных переводческих стратегий, которые
используются переводчиками при переводе русских исторических реалий, принадлежащих к определенной семантической группе, выявляет определенные расхождения
в стратегиях русских и иностранных переводчиков. В некоторых случаях наблюдается
явное увеличение вариативности стратегий у русских и иностранных переводчиков при
статистически значимых расхождениях. Принимая во внимание различия в семантических значениях русских исторических реалий исследуемых подгрупп, следует подчеркнуть, что причины вариативности и предпочтения в выборе конкретного способа
перевода в каждом конкретном случае различны. Особое внимание мы хотели бы
уделить результатам сопоставительного анализа в подгруппах, где наблюдаются явные
различия в переводческих стратегиях русских и иностранных переводчиков. Рассмотрим каждую из этих подгрупп отдельно. Такая вариативность является отражением
частной закономерности, которая была замечена нами в процессе анализа материалов
исследования. Мы отметили, например, что русские переводчики в большинстве случаев транслитерирует реалию губерния, в отличие от иностранных переводчиков,
которые чаще заменяют эту реалию аналогом. Например: «Батюшка был управителем
огромного имения князя П-го, в Т-й губернии» [Достоевский «Бедные люди»]; «Му
father was the steward of the vast estate of Prince P. in the Gubernia of Т.» [пер. О. Shartse];
«It began very far away from here - in the depths of the province of Tula, where my father
filled the position of steward on the vast estates of the Prince P» - [пер. С. J. Hogarth].
Очевидно, эта особенность различных предпочтений русских и иностранных переводчиков при переводе конкретной реалии могли явиться причиной таких различий в общих стратегиях переводчиков. Другая характерная особенность, отмеченная нами, заключается в том, что русские и иностранные переводчики чаще всего используют калькирование для передачи значений реалий, обозначающих разного рода гражданские
чины и звания, что и отражено на графике (см. график в оригинале статьи "Вариативность переводческих решений при переводе русских исторических реалий" в журнале
"Российский научный журнал", 2010 г. № 3. С. 135). Конечные результаты сопоставительного анализа показали, что для переводчиков калькирование является основным
способом перевода русских исторических реалий данной подгруппы (46,3% случаев у
русских переводчиков и 62,3% случаев - у английских). Рассмотрим конкретные примеры: действительный статский советник - actual state councillor; губернский секретарь
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- provincial secretary, district secretar; коллежский секретарь - Collegiate Councillor,
collegiate secretary; титулярный советник - Titular councillor; надворный советник Court-Councillor, Aulic Councillor. По-видимому, это обусловлено структурой соответствующих лексических единиц в русском языке, которые в основном представляют
собой устойчивые (терминологические) словосочетания. В то же время, в некоторых
случаях русские переводчики идут по пути генерализации, заменяя конкретное название более общим понятием. Например: «...его дядя - действительный статский советник...» [Достоевский «Идиот»]; «... his uncle, Pyotr Matveyevich Bakhmutov, is a highranking Government official...» [пер. J. Katzer]; «... his uncle, Pyotr Matvyeitch Bahmutov,
is an actual state councillor...» [Unknown Translator]; «...Теперь станем продолжать
собирание голосов. Господин коллежский советник! Скажите нам ваше мнение!» [Пушкин «Капитанская дочка»]; «We will now proceed with the voting. Let us have your
opinion, Councillor!» [пер. I. Litvinov]; «Now let us go on collecting votes. Mr. Collegiate
Councillor! tell us your opinion» [nep. Natalie Duddington]. Как показал сопоставительный
анализ, при переводе русских реалий этой подгруппы переводчики допускают разного
рода неточности. в переводческих стратегиях. Результаты сопоставительного анализа
свидетельствуют о том, что мы не можем говорить о преобладании какого-то одного
способа перевода в стратегиях русских и иностранных переводчиков при переводе реалий этой подгруппы.. Принимая во внимание различия в семантических значениях русских исторических реалий этих семантических групп, следует подчеркнуть, что причины вариативности и предпочтения в выборе конкретного способа перевода в каждом
конкретном случае различны. При переводе отдельных подгрупп русских исторических
реалий, можно выявить предпочтения, оказываемые тем или иным единичным соответствиям, конструкциям и переводческим приемам, что связано с семантическими
значениями соответствующих реалий.
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TARİXİ REALİLƏRİN TƏRCÜMƏSİNDƏ TƏRCÜMƏÇİLƏRİN
QƏRARLARININ MÜXTƏLİFLİYİ
XÜLASƏ
Məqalədə tarixi realilərin adlarının tərcümə olunma variantları təhlil olunub və onların hansı
hallarda və necə verilməsi araşdırılıb. Realilərin tərcüməsi bəzi hallarda verilir və onların həmin dilin
mədəniyyətinə və dil çalarlarına uyğun gəlməsinə fikir verilir.
T.V. QULIYEVA
VARIETY OF TRANSLATIONS’ DECISIONS IN TRANSLATION
OF HISTORICAL REALIAS
SUMMARY
This aricle deals with the translation of historical realias, its variaties and decisions. In some
cases translators give the translation of these words paying attention to the historical and cultural
aspects of the language.
рецензент: профессор Г.Х. Байрамов
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КОММУНИКАТИВНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Ключевые слова: коммуникативный, методика, компьютер, технология, навык, языковые
средства.
Açar sözlər: kommunikativ, metodika, kompüter, texnologiya, vərdiş, dil vasitələri.
Key words: communicative, methodics, computer, technology, skills, the means of languages.

В настоящее время происходят коренные изменения в обучении. Таким образом,
пересматриваются содержание и методы обучения иностранных языков и основных
тенденций её развития.
Методика обучения иностранным языкам представляет собой науку и как наука
имеет свои закономерности и свои методы исследования. Наиболее полное определение методики гласит: “Методика обучения – наука, исследующая цели и содержание,
закономерности, средства, приемы, методы и системы обучения, а также изучающая
процессы учения и воспитания на материале иностранного языка”.
Методика обучения иностранным языкам должна развиваться далее.
На современном этапе развития преподавания английского языка при выборе метода обучения необходимо учитывать личностные особенности обучаемых, их возраст,
интересы, уровень подготовки, а также техническую оснащенность учебного заведения.
На данном этапе развития методики обучения английскому языку наибольшее
применение нашли коммуникативно-ориентированные концепции. Исполнение коммуникативной методики обеспечивает не только усвоение иностранного языка как средства общения, но и развитие всесторонних качеств личности студентов.
Коммуникативный метод явился основой для создания учебников по английскому
языку в средних и высших учебных заведениях.
Преподавание английского языка также является составной частью общей системы образования.
В современных условиях быстрого развития науки и техники проблема перехода
на интенсивный путь развития стоит и решается на всех этапах формирования личности и специалистов. Также актуальна она и для обучения английского языка.
Интенсивное обучение иностранного языка реализуется в различных развивающихся, вновь создающихся и действующих методических системах.
Переход к коммуникативному обучению осуществлялся в условиях явной нехватки плодотворных и действительно новых идей.
В структуру коммуникативного метода входят познавательный, развивающий и
обучающий аспекты, которые направлены на воспитание студентов.
Коммуникативная система обучения строится реверсивным путем: сначала намечается конечный продукт (цель), а затем определяются задания, которые могут привести к данному результату. Это имеет место в пределах всего курса, каждого года, цикла
уроков и одного урока и касается всех аспектов.
Коммуникативное обучение также осуществляется на основе ситуаций, понимаемых как системы взаимоотношений. Ситуация является универсальной формой функционирования процесса обучения и служит способом организации речевых средств,
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главным условием формирования навыков и развития речевых умений. Коммуникативная методика предполагает использование всех этих функций ситуации.
В коммуникативной методике студент воспринимается как индивидуальность.
Каждый студент, как индивид, обладает определенными способностями, как общего, так и частичного характера. Коммуникативное обучение направлено на выявление их уровня и дальнейшего их развития. С этой целью используются составленные
различные специальные тесты, согласно профилю высшего учебного заведения.
Для более продуктивного овладения студентами всеми аспектами английского
языка предусмотрена система средств для формирования у них необходимых навыков и
умений, для общения на английском языке.
Коммуникативность обеспечивает контакт не только с преподавателем, но и
общение внутри группы.
Как было сказано ранее, многие современные методики являются коммуникативно-ориентированными, и одной из важнейших их целей является обучение общению и
владению речевыми средствами. Каждая из методик использует при этом разные средства, методы и принципы. То есть, каждая из методик имеет отличительные специфические черты.
Самой первой специфической чертой коммуникативной методики является познавательный, учебный, развивающий и воспитательный аспект. Эти аспекты включают в
себя знакомство и изучение не только языковой и грамматической системы языка, но и
его культуры, взаимосвязи ее с родной культурой, а также строя чужого языка, его
характера, особенностей, сходства и различия с родным языком.
Второй специфической чертой коммуникативной методики является овладение
всеми аспектами иноязычной культуры через общение. Именно коммуникативная
методика впервые выдвинула положение о том, что общению нужно обучать только
через общение, что стало для современных методик одной из характерных черт. В коммуникативной методике обучения общение выполняет функции обучения, познания,
развития и воспитания.
Коммуникативное обучение строится на основе ситуаций. Коммуникативная методика также включает в себя средства общения: такие, как жесты, мимика, что является дополнительным фактором при запоминании лексического и любого другого
материала.
Специфической чертой коммуникативной методики является также использование условно-речевых упражнений, то есть таких упражнений, которые построены на
полном или частичном повторении реплик преподавателя.
Коммуникативный метод имеет ряд положительных сторон.
В первую очередь, это цель обучения, овладение иностранным языком.
Взаимосвязь и равномерное развитие всех видов деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо). Этот фактор является весьма важным.
В последние годы было обращено внимание на то, что существует возможность
использования компьютерных телекоммуникационных технологий для целей обучения
на расстоянии, в том числе и иностранным языкам. Обучение на основе компьютерных
телекоммуникаций дает возможности:
– оперативной передачи любой информации на расстоянии;
– хранение этой информации в памяти в течение нужного времени, ее редактирование и т.д.;
– доступа к различным источникам информации;
– организация совместных телекоммуникационных проектов, аудио и видео конференций.
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Эффективность дистанционного зависит от организации и методического качества используемых материалов.
Кроме того, выделяется ряд характеристик, которые должны быть присуще любому виду дистанционного обучения.
Дистанционное обучение обеспечивает максимально возможную интерактивность
между обучаемым и преподавателем.
Важнейшим элементом любого курса, это – мотивация; для этого нужно применять разнообразные средства и приемы.
ЛИТЕРАТУРЫ
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S.D. QURBANOVA

İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNİN KOMMUNİKATİV VƏ DİSTANSİYA METODLARI
XÜLASƏ
Məqalədə xarici dillərin öyrənilmə metodikası olan kommunikativ metoddan bəhs edilir.
Elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi müasir bir şəraitdə xarici dilin, xüsusilə, ingilis dilinin
öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir.
Kommunikativ metod – tədris situasiyalarının əsasında yaranır. Situasiya tədris prosesinin universal formasıdır.
Kommunikativ metodun tədrisində şərti-nitq tapşırıqlarından, ünsiyyət vasitələrindən və s.
istifadə edilir.
S.D. QURBANOVA
THE COMMUNICATIVE AND DISTANCE METHODS OF TEACHING
ENGLISH LANGUAGE
SUMMARY
The article is about the communicative method of teaching the foreign languages.
In nowadays the learning of foreign, especially of English language becomes actual by the
development of science and techniques.
The communicative method is created on the base of teaching situations. Situation is the
universal form of the education process.
The conditional-spoken language exercises, intercourse means and etc. are used in
communicative methods teaching.
рецензент: доцент В.Г. Балаева
(пр. № 01, от 15.09.2011 г. заседания кафедры языков АГАФКС)
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ
И ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОМ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
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Key words: grammatical category, temporality, tense.

Современные исследования в области глагола характеризуются выделением более
крупных функционально-семантических категорий, объединяющих грамматическую
категорию (ядро) и периферию (разные лексические и синтаксические средства, выражающие такое же значение). Функционально-семантические категории (ФСК) темпоральности, модальности, аспектуальности, персональности, залоговости и т. д. имеют
ядро и периферию. Термин «понятийная категория» считается наиболее правильным.
А. В. Бондарко, заменивший его на термин «функционально-семантическая категория»,
подчеркивает этим ее вполне языковую сущность. Основными компонентами структуры функционально-семантической категории является центр (ядро) и периферия. Ядро
составляет грамматическая (морфологическая) категория, т. е. наклонение, а периферию – различные лексические и другие средства. Определение самой морфологической
категории у разных ученых разнится. У А.В. Бондарко находим такое определение:
«Морфологическая категория есть система противопоставленных друг Другу рядов
грамматических форм с однородным значением» (5, с. 10-11). Очень близкое определение дает И. Г. Милославски, В.Г. Адмони к грамматической категории относит
всякое обобщенное представление. На тесную связь плана содержания и плана выражения в морфологической категории указывает В.В. Лопатин, что еще ранее подчеркивал
В.В. Виноградов (7, с. 3; 6, с. 341).
Структура функционально-семантических категорий может быть истолкована как
функционально-семантическое поле (ФСП), создаваемое взаимодействующими и в
какой-то области пересекающимися «микоополями». Таким образом, выделяемые
А.В.Бондарко в русском языке функционально-семантические категории темпоральности, залоговости, модальности, аспектуальности, персональности являются универсальными. Основным значением глагола является процессуальность, которую У. Чейф,
характеризуя с точки зрения номинации, определяет так: «В то время как существительные кажутся имеющими бытие в пространстве, глаголы, конкретизируясь, мыслятся во времени» (8, с. 113-123).
Проблема времени представляет собой отдельный комплекс достаточно сложных,
до конца не решенных вопросов. Это вопрос об объективности времени, о его самостоятельности, салюдостаточности или производности (субстанциональная и реляционная
концепция времени), вопрос о реальности течения времени (динамическая и статическая концепция времени), о его «направлении», размерности, прерывности и непрерывности, универсальности и всеобщности, конечности и бесконечности. Вследствие того,
что мы рассматриваем значения и функции глагольных норм, в частности темпоральность, представляется необходимым выяснить, как определяются данные понятия в
функциональной грамматике. А.В. Бондарко дает такое определение этих понятий:
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«..если значение представляет собой внутреннее значимое свойство формы, относящееся к содержательной стороне языка, то функция - цель употребления того или иного
средства или комбинации средств, не обязательно связанных с системно-языковой значимостью» (4, с. 45-67). Функция понимается как роль, присущая данной языковой единице в процессе речи. В некоторых случаях функция шире грамматического значения.
Если рассматривать соотношение семантического и функционального в языковых
явлениях, то семантическое следует определять как базовое, абсолютное свойство языковой единицы, не зависящее от системы, в которую входит функциональное как
производное, относительное свойство языковой единицы, которое зависит от его места
в системе, от его связей с другими единицами. Хотя абсолютное свойство языковой
единицы и определяет относительное, но между ними существует связь: всякое изменение начинается в речи, в функционировании, и лишь позже обнаруживаются сдвиги
отношений в системе, которые, закрепляясь в ней, приводят к появлению новых семантических, т. е. абсолютных свойств.
Все синтетические и аналитические формы времени представляют собой развеетвленную систему форм. Глаголы, взаимодействуя на протяжении истории с формами
именного характера, в том числе причастиями и деепричастиями, подключают их часто
сначала в виде аналитических форм, а затем и синтетических. Временные формы образуют ядро словоизменительных категорий глагола, по-разному соотносясь с наклонением, лицом и числом. Интерес к изучению объективного времени в разных областях
знания и грамматических времен в языкознании, как отмечает Н. А. Сыромятников, за
последние десятилетия растет.
Отмечая значение времени, А.Я.Гуревич замечает «Сопоставление - это беспрецедентное повышение интереса ко времени на практике и теории литературы с некоторыми
направлениями в современном естествознании, философии, психологии и культурологии, пытающимися дать качественный анализ времени, мы убеждаемся в том, что перед
нами всеобщая тенденция, своего рода знамение времени. Суть дела не сводится к одним
только открытиям ученых, к новым наблюдениям мыслителей и к оригинальным находкам тех или иных писателей. Очевидно, речь идет о глубоких сдвигах в сознании».
Все действия и процессы протекают в объективном времени, о чем Ф. Энгельс
писал: «Основные формы всякого бытия - суть пространство и время, бытие вне времени есть такая же величайшая бессмысленность, как бытие вне пространства». Аннализируя семантические категории времени, А. В. Исаченко отмечает, что «физическое
время, существующее в материальном мире, находит своеобразное выражение в любом
глаголе. Всякий глагол, независимо от его употребления в той или иной временной
форме, обозначает процесс, а процесс мыслится нами как нечто, расположенное на
временной оси».
В сопоставляемых языках категория времени является наиболее существенным
признаком глагола, которая наряду с категориями наклонения, залога, лица, числа, переходности и непереходности, способов глагольного действия выделяет его как часть
речи. Именно эти категории пронизывают всю систему личных форм глагола и противопоставляют его остальным частям речи. Грамматическая категория времени, составляющая ядро категории темпоральности (образуется системой противопоставленных
друг другу рядом форм с однородным значением), свойственна изъявительному наклонению, остальные же наклонения нейтральны в отношении категории времени, но
могут выражать различные темпоральные значения.
Интересные выводы делает А.И.Варшавская, рассматривающая английские лексические средства выражения временных смысловых отношений, внутри которых выделяются отношения предшествования, следования, одновременности «как цельные автономные понятия с общим категориальным значение?.! «когда» и составлявшие часть
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фушсцкспаль но-семантической категории темпоральности. Хотя содержание временных смысловых отношений включает некоторые компоненты, соотносимые со значениями глагольных видовременных форм (категории {епзе), смысловые отношения, по
мнению А.И.Варшавской, имеют автономный статус в современном английской языке
как узуальные смыслы и как грамматические значения предшествования, одновременности и следования по отношению к моменту речи.
Таким образом, мы видим, что в сопоставляемых языках есть различные средства
выражения темпоральности. Но ведь в каждом языке существует свой «обширный
массив слов» (Н А.Потапенко) для выражения различных видов временных отношений.
И в современном английском, и в азербайджанском языках есть (привычная для носителей языка) категория времени глагола, которая внешне совпадает в обоих языках
(образуя формально одинаковые формы времени - прошедшее, настоящее, будущее но
в каждом языке темпоральность может выражаться своеобразно.
Традиционная грамматика всегда связывала «время» с глагольной группой, системой грамматических времен и их ориентацией по отношению к моменту речи (или
какому-либо другому моменту, принятому за точку отсчета). Фактически же слова,
несущие темпоральные значения в отличие от глаголов, всегда соотносят действие с
фактическим временем.
Темпоральность может присутствовать в тексте не только эксплицитно, но и имплицитно. Выявить и системно описать эксплицитные и, что самое главное, имплицитные средства, используемые в современном английском и в азербайджанском языках
для выражения темпоральности, можно лишь при сопоставлении. Сопоставление
временной отнесенности двух языков дает возможность увидеть много нового в плане
выражения темпоральности, позволяет обнаружить особенности даже в формальном
выражении категории времени, например, в азербайджанском языке понятие предельности / непредельности, характерное для каждого глагола, имеет свое формальное выражение, в современном английском языке для передачи этих же характеристик
используются, наряду с формами времени глагола, и лексические средства.
Можно утверждать, что темпоральность носит векторный характер, т. е. момент
речи выступает как центр временной оси, что является исходной точкой отсчета временных отношений. Эта точка отсчета (момент речи и другие средства выражения
временных отношений) реализуется в речи и получает языковую объективацию в самой
системе грамматических форм времени и других средств выражения семантики темпоральности. При этом следует различать реальный (вне-языковой) и системно-языковой
центр временного дейксиса (указания), следовательно, следует проводить дифференциацию между внеязыковой точкой отсчета временных соотношений и ее реализацией в
системе временных форм.
Известно, что для того, чтобы описать систему, необходимо выйти за ее пределы.
Применительно к исследованию языка – это означает, что для того, чтобы изучить
особенности языка, необходимо выйти за его пределы и сопоставить его с другим
языком. Вариативность языковых средств выражения темпоральности в современном
английском языке наиболее ярко проявляется при сопоставлении с азербайджанским
языком. Только при таком сопоставлении можно понять сущность анализируемой категории, ее особенности выражения в одном языке через другой, установить закономерности сохранения темпоральных характеристик при переводе с современного английского языка на азербайджанский и с азербайджанского на современный английский,
проанализировать вариативность средств передачи одних и тех же темпоральных
отаошений как в двух языках, так и в пределах каждого из них; установить те отличия в
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средствах выражения темпоральности, которые являются специфическими лишь для
современного английского языка.
Сопоставляя временную систему современного английского языка с временной
системой азербайджанского языка, мы должны сопоставить и определить, соответствуют или не соответствуют временные формы современного английского временным
формам азербайджанского языка; являются ли разного рода замены (лексические, морфологические) синонимичными, взаимозаменяемыми, не нарушающими смысловую
структуру текста, т. е. соответствуют ли эти замены первому принципу грамматиколексического подхода к языку, предложенному Е. И. Шендельс - значения граммматические находят параллель в значениях лексических, т. е. и те, и другие имеют общий
смысловой «инвариант», минимум одну общую сему (у нас – темпоральность).
Отношение к грамматическому моменту речи отличает одну форму времени от
другой. По этому ориентиру, таким образом, различаются времена глагола любого языка, в данном случае и азербайджанского, и современного английского языка. Подобные
отношения фиксируются и выражаются в системе времен. Тем самым находит
грамматическое выражение и момент речи как центр этой системы и основной принцип
ее организации. Сам говорящий в реальном акте речи использует ту форму, которая
своим грамматическим значением соответствует цели и смыслу высказывания.
Таким образом, следует различать постоянно движущийся момент речи как элемент объективного времени и отражение понятия об этом моменте, зафиксированное в
системе грамматических форм глагола. Для выражения временного отношения действия в данном конкретном случае речи используются грамматические формы языка, в
которых уже заложено грамматическое значение времени, установленное не говорящим, а грамматической языковой системой.
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S.X. MİKAYILOVA
MÜASİR AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ TEMPORALLIĞIN
FUNKSİONAL-SEMANTİK MƏKANI VƏ ZAMANIN QRAMMATİK KATEQORİYASI
XÜLASƏ
Müasir Azərbaycan və ingilis dillərində feillərdə temporallığın funksional-semantik məkanı
məqalədə müasir Azərbaycan və ingilis dillərində feillər temporal ifadə planında müqayisə edilir ki, bu
da hər iki dildə zaman kateqoriyasının formal xüsusiyyətlərini, temporal ifadə vasitələrinin
variqtivliyini göstərməyə imkan verir.
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Важная особенность современного этапа научно-технического прогресса заключается во взаимном проникновении специальной терминологии из одних областей
знаний в другие. В этой связи возникает проблема перевода научно-технической литературы и документации, например, по системам связи, где требуется одновременно знание отрасли телекоммуникации, радиоэлектроники, вычислительной техники, экономики и всего того, что подразумевает под собой «система связи». А также встает вопрос
профессионального и квалифицированного перевода, т.е. профессиональной компетентности переводчика (в данном случае под словом «переводчик» подразумевается
вообще любое лицо, которое сталкивается с необходимостью перевода научно-технической литературы).
Основным вопросом теории перевода является проблема переводимости. Под
«переводимостью» подразумевается возможность точной передачи мыслей автора оригинала со всеми их оттенками, возникающими ассоциациями и с сохранением стиля
автора средствами языка перевода. Многие лингвисты ставили и ставят под сомнение
такую возможность, поскольку в любом из языков всегда существуют такие языковые
категории, для которых нет соответствий в другом языке, а это в той или иной степени
отражается на инвариантности смысла при переводе (1).
Научно-технические тексты наиболее насыщены когнитивной информацией. Их
отличает информативность, логичность, точность и объективность, ясность и понятность. Очень часто в таком типе текстов встречаются схемы, графики, математические
символы, формулы и др. При осуществлении перевода они не представляют значительной сложности, поскольку имеют интернациональный характер, и поэтому просто
переносятся их текста оригинала в текст перевода без изменений. Другое дело –
языковые средства. Основная задача научно-технического перевода состоит в предельно ясном и точном доведении до читателя сообщаемой информации. Это достигается
логически обоснованным изложением фактического материала, без эксплицитно выраженной информации. Стиль научно-технической литературы можно определить как
формально-логический (2).
Язык научно-технической литературы по определению И.А.Носенко и Е.В.Горбуновой характеризуется следующими особенностями:
1. Отсутствие эмоциональной окрашенности. Эта особенность в основном и
обуславливает абсолютную переводимость научно-технических текстов, поскольку у
переводчика не должно возникать посторонних ассоциаций, он не должен читать между строк. Цель автора научно-технического текста – точно описать то или иное явление
или действие, тот или иной предмет или процесс; он должен убедить в правильности
своих взглядов и выводов, взывая не к чувствам, а к разуму.
2. Стремление к ясности, четкости и краткости. Стремление к ясности находит
выражение в применении четких грамматических конструкций и лексических единиц, а
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также в широком употреблении терминологии. Как правило, используются общепринятые, установившиеся термины, хотя встречаются и так называемые терминоиды (термины, имеющие хождение в узкой сфере, такие как местные и фирменные наименования и др.), которые значительно затрудняют перевод, т.к. часто отсутствуют даже в
отраслевых словарях.
3. Особая смысловая нагрузка некоторых слов обыденной разговорной речи. Переосмысление слов обыденной речи является одним из продуктивных методов построения новых терминов. Поэтому существует множество сов, принадлежащих к лексике
повседневной речи и обладающих номинативной функцией термина.
4. Отличная от общелитературного языка частотность употребления слов основного словарного фонда. Лексика научно-технической литературы гораздо беднее
лексики художественных произведений. Поэтому частотность отдельных элементов общей лексики научно-технической литературы выше частотности отдельных элементов
лексики художественных произведений, при этом к характерным чертам научнотехнического стиля относятся литературно-книжные слова и выражения; иностранные
заимствования, преобладание предметно-логических значений и редкость переносных
и контекстуальных значений.
5. Отличная от общелитературного языка частотность употребления и относительная важность некоторых грамматических форм и конструкций.
6. Редкость употребления идиомов. Идиомы почти всегда имеют некоторую
эмоциональную окрашенность и поэтому не вписываются в научно-технические тексты. Нередко идиомы обладают и не совсем четким смыслом, что коренным образом
противоречит духу научно-технического языка.
7. Применение сокращений и условных обозначений. Они могут быть общеизвестными в определенной области знаний. Случаются сокращения, созданные специально
для данного текста. Кроме того. Научно-технический текст содержит немало того, что
условно можно назвать перекрестными внутритекстовыми ссылками: см. далее, см.
ниже, т.д. Выражения такого типа необходимо переводить соответствующими принятыми выражениями языка перевода, а не буквально, поскольку ни носят сугубо
формальный характер.
8. Применение особых выражений и лексико-графических конструкций.
Анализ публикаций по тематике научно-технического перевода с иностранного
языка дает возможность переводчикам учесть определенные критерии, выработанные
наукой о переводе для охранения содержательной адекватности. К таким критериям относят конкретизацию или генерализацию текста ради лучшей его выразительности и
восприятия, содержательное развитие (максимально точная замена подобным), антонимический перевод (например: «можно получить низкие результаты» или «невозможно
получить высоких результатов»), синтаксическая трансформация, переформулирование
(передача содержания другими словами) и др.
Несмотря на то, что научно-технический текст существует как самостоятельный
жанр литературы, употребление терминов в научном и техническом текстах неодинаково. Не все термины, которые применяются в технических отраслях имеют заимствованный характер или греко-латинское происхождение. В разных языкам мира укоренились свои общепринятые слова, которые приобрели статус специальных терминов, но
не понятны для иноязычных читателей. Перевод технического текста близок к переводу
текста научного. Но он имеет свою специфику. Техническая терминология не представляет такой стройной системы, как научная.
Композиция научного текста предполагает движение мысли от простого к сложному, от известного к неизвестному. А.В. Федоров подчеркивает, что «стиль научного
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текста дает переводчику очень широкие синтаксические возможности. Поскольку
строение предложения здесь не играет самостоятельной стилистической роли, то в
техническом переводе возможны разнообразные грамматические перестройки и перегруппировки, вплоть до разъединения предложения на более мелкие части, соединения
мелких частей в единое целое и т.д.»
Перевод научно-технической литературы считается очень хлопотным и кропотливым занятием, которое, как уже отмечалось выше, кроме значительного объема работы
требует профессиональных знаний в конкретной отрасли. По объему с переводом научно-техническую литературу можно сравнить перевод каталогов, содержащих информацию об оборудовании с описанием технических возможностей и особенностей эксплуатации (3). Для того чтобы обеспечить получение полноценного перевода к переводчику в настоящее время предъявляют следующие требования:
- основательное знакомство с предметом, который трактуется в оригинальном
тексте;
- достаточно хорошее знание языка оригинала и его лексико-грамматических
особенностей в сопоставлении с родным языком, или языком перевода;
- знание основ теории перевода, а также приемов техники перевода и умение
пользоваться ими;
- хорошее владение родным языком и правильное употребление терминологии;
- четкое представление о характере научно-технического функционального стиля,
как в языке подлинника, так и в родном языке;
- знание принятых условных обозначений, сокращений, системы мер и весов и
правил как в языке оригинала, так и в родном языке (1).
Научно-технический перевод имеет большое значение для формирования и развития каждой отрасли науки и техники, причем ведущую роль играют правильно переведенные и примененные термины. От качества использования терминов научно-технического перевода часто зависит овладение и внедрение современных технологий,
правильное понимание теории, прогнозы и оценка результатов с целью решения сложных научно-технических задач. Наука не имеет границ, разумное толкование и применение научных терминов во время научно-технического перевода помогает раскрыть
суть текста для каждой технической отрасли.
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A.D. SOY
ELMİ-TEXNİKİ TERMİNLƏRİN TƏRCÜMƏSİ PROBLEMİ HAQQINDA
XÜLASƏ
Məqalədə müəllif əsası tərcümənin adekvatlığı problemini olmaqla, məhz elə elmin və texniki
terminlərin istifadəsi spesifikasını nəzərə almaqla müasir dövrdəki elmi-texniki mətnlərin terminlərinin tərcüməsi problemlərini işıqlandırır. Burada eyni zamanda mükəmməl tərcümənin təmin olunması
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üçün qoyulan tələblər bütün təfərrüatları ilə qeyd edilir. Müəllif düzgün tərcümə ilə müasir texnologiyalara yiyələnmə və tətbiqi arasındakı sıx əlaqəni; mürəkkəb elmi-texniki məsələlərin həlli məqsədi ilə
nəzəriyyə, nəticələrin proqnozu və qiymətləndirilməsini göstərir.
A.D. SOY
PROBLEM OF SCIENTIFIC-TECHNICAL TERMS INTERPRETATION
SUMMARY
The present publication is dedicated to the problem of scientific technical terms interpretation at
the present times. The main problem the author points out is of correct translation in other words the
translation which is differentiates the difference in scientific and technical terms usage. The author
reveals a close connection between correct translation and contemporary technologies implementation;
correct understanding of the theory, forecast and evaluation of the results with the aim of
evaluation result with a view to solve complex scientific and technical tasks.
рецензент: кандидат педагогических наук, доц. Я.К.Алхасов
Redaksiyaya daxil olub: 03.11.2011
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OĞUZ ATAYIN “TUTUNAMAYANLAR” ROMANINDA
BÖHRANLI QƏHRƏMANLAR ALƏMİ
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Ключевые слова: модернистский роман, психология, кризис, неприкаянность
Ke ywords: modernistic novel, psychology, crisis, despondency.

Tehlikeli Oyunlar (1973), Korkuyu Beklerken (1975), Bir Bilim Adamının Romanı
(1975), Oyunlarla Yasayanlar (1985), Günlük (1987) ve Eylembilim (1998) kimi əsərlərin
müəllifi olan Oguz Ataya məhşurluq qazandıran və yazıldığı gündən bu vaxta qədər mövzu və
üslub baxımından aktual olan əsəri 1970-ci ildə TRT roman mükafatı qazandıran ilk romanı
Tutunamayanlar (1971–1972) olmuşdur. Roman intihar edən Səlim Işıq adlı obrazın simvolik
olaraq “tutuna bilməmək” düşüncəsini izah etmişdir.
“Tutunamayanlar” əsəri qələmə alındığı tarixə qədər oxucu kütləsinin alışmadığı, yeni
mövzu qələmə alınmışdır.
Əsərdə, gənc mühəndis Turgut Özben yaxın dostu Səlim İşıqım özünü tapança ilə
vuraraq öldürdüyünü qəzetdən oxuyur. Hadisədən təsirlənir. İntiharın səbəbini araşdırmağa
başlayır. İlkin Səlimin dostu Mətin və Əsədlə görüşür. Mətinin danışdığına görə Mətin Zəliha
adlı bir qızı sevir, Səlim o qızın Mətinə uyğun olmadığını deyir, Mətin qızla ayrıldıqdan sonra
Səlim qıza vurulur. Daha sonra qız ondan da ayrılaraq başqası ilə evlənir.
Daha sonra Turqut, Səlimin sevgilisi Günseli ilə tanış olur. Günselinin nəql etdiklərinə
görə Səlimdə şübhə etmə hissi daha çoxdur. Evlənmək məqsədi yoxdur.
Daha sonra Günseliyə bir məktub yazaraq intihar edir. Səlim son günlər tutunamayan
insanlarla bağlı ensiklopediya yazır. Turqut Özbən zamanla başa düşür ki, o da tutunamayanlardan biridir. Qatara minərək uzaqlara gedir.
Orxan Pamuk Öteki Renkler adlı kitabında verilən “Bat Dünya Bat!” baslıqlı yazısında,
oxuyucunun Oguz Ataya qarşı münasibətini “anlamaq” baxımından belə qiymətləndirmişdir:
“İki türlü Oguz Atay okuru vardır: 1. ‘Ah canım Selim!’ duyarlıgına ilgi duyan kültür ve melodram düskünü okur. 2. ‘Bat dünya bat!’ sinizmini seven alaycı okur. Ben ikinci takımdanım
ve birincilerin Oguz Atay’dan pek bir sey anladıklarını sanmıyorum” (11, s. 190).
Oguz Atayı oxuyan bir çox oxucu ya böyük bir boşluğa ya da pessimizme düsür.
Oguz Atayın Tutunamayanlar romanı ilə bağlı indiyə qədər yazılanlar içərsində, Yıldız
Ecevit, Nurdan Gürbilek və Jale Parlanın üç fərqli yazısı mövcuddur.
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Oguz Atay’da Aydın Olgusu adlı tədqiqatında Yıldız Ecevit, Oguz Atayın demək olar
ki, bütün əsərlərinə münasibət göstərmişdir.Eyni zamanda tədqiqatçı bəhs etdiyimiz romana
fərqli aspektlərdən baxmışdır.
Məsələn; Tutunamayanlar romanının əsas qəhrəmanı Selim Işıkla bağlı “Hayalet-kahraman”, “Selim’de pikaresk öğeler”, “Selim ve kültürel ortam”, “Selimlik” ve “Tutunamayan
aydın Selim” baslıqları altında təqdim etmişdir.
“Vakit geçirme oyunu oynuyoruz," dedi [Selim]. “Ve başarıyoruz da. İyi bir şekilde olmasa da geçiriyoruz vakti.Kenan saat tutuyor, ben de yazma işini yürütüyorum." Turgut tekrar
sayılara baktı: otuz dörtten başlayıp aşagı doğru birer birer azalarak sıfır oluyorlardı sonunda.
Sıfırın altına da ‘zırrr’diye yazılmıştı.
"Zil çalınca da ‘zırrrr’ı siliyoruz," dedi."Denemeyle sabittir ki bu metotla bütün sıkıcı
dersler en garanti bir sekilde geçirilir. Subemiz yoktur, ilk deneme parasızdır. Bakkallarda ısrarla arayınız." "Sevdim sizleri," dedi Turgut. "Benim adım Turgut Özben, oyununuza katılabilir miyim?” (10, s. 39) Bu parça ilə yazıçı əsas qəhramanın həyatı və bəzi həyati faktları
oyun düşüncəsi ilə müqayisə etmiş və bənzətmişdir (13).
Turgut ilə universitetdə etdikləri söhbətdə bəhs etdiyi kimi Turgutun xatirələri və Selimdən qalanlar romanda ışıq üzü görür. Selimi intihara aparan müddət fikir dünyasından
qidalanarkən, bir yandan get-gedə daha çox şeyə əsaslanmağa başlamışdır. Turgutun xatirələrində davamlı olaraq oynamaqdan bəhs edən bir ölü, dost oyunla əlaqəsi olan qarışıq bir
obraz, Səlimin nəyə “oyun” dediyi əhəmiyyət daşıyır.
“Selim Isık” deyə nəql etdiyimiz şəxs, çox güman ki Turgut tərəfindən nəql edilən şəxsdir. Bunu biz Səlim obrazının real olmayan təsvirində görürük. O, həmişə xəyal olaraq təsvir
edilir. Xatirə dəftəri onunla ən yaxın münasibətdə olan əşyadır. Digər tərəfdən də O, Turqutun
xatirələrində yaşayır.
Romanın ən çox diqqət çəkən və insanın fikirlərini qarışdıran tərəfi əsərdə çeşidli düşüncələrə məxsus, çeşidli formada təsvir edilən “Səlimlər”dir.
Turgutun evində, Səlimin intiharından qısa müddət sonra baş verənlərə nəzər salaq:
“Aceleyle çekmeceleri karıstırdı.Kağıtları, dosyaları, kutuları telasla çekmecelerden
çıkarırken yalnız Selim’in sözlerini duymaya başlamıştı: "Sen günün birinde çok meshur olacaksın. Ben o zamana kadar belki sağ kalamam." Öyle oldu Selim;kalmadın Selim. "Gel,
senin bir tercüme-i halini yazalım. Kimseye yararlı olmasa da tarihe hizmetimiz dokunur.
“Dokunur Selim.Dur Selim, bulacagım, bir dakika.” Bütün bu adamların biyografileri yanlıslarla dolu." Yanlış, evet Selim.
Tarih oldu Selim. Çekmecelerde olmalıydı; iyi hatırlıyorum.Elini sıkıştırdı çekmecenin
birini kaparken. Acıyla bir an durdu;parmağına baktı. "Biz seninle yeni bir çığır açacağız bu
konuda Turgut." Tanımadığım bir telaş içindeyim Selim. "Bu oyuna heves duyuyor musun?"
Duyuyorum Selim duyuyorum. Allah belamı versin ki duyuyorum. "Yalnız bir mesele var:
hangi üslubu kullanacağız?" (10, s. 50).
Bu parçada Turgutun iç dünyasında baş verənləri görmüş oluruq. Parçada təqdim olunanların Turqutun xəyalı monoloqu, yoxsa xatirəsi olduğunu konkretləşdirmək mümkün
deyil. Turqutun daxili dioloqunda Səlimin intihar səbəbinə də tam olmasa da toxunulmuşdur.
Aşağıdakı parçada bunu görə bilərik:
“Sonunda doldum, Turgutçugum Özben. Ayak tırnaklarımın ucundan saçlarımın tellerine kadar doluyum artık (10, s. 52).
Parçada Səlimin mənəvi dünyasının yorulduğunu görürük.
Əsərdə Turqutun yuxusunda Səlimin doğulma və ölüm tarixlərini - 1933-1962 bir məzar
daşının üzərində görür (10, s. 33). Turqut Səlimin anasının yanına gəldiyində tapdığı qeydlər
arasındakı “Ne Yapmalı” başlıqlı hissədə ölmüş Səlimin arayış içərisində olduğu, psixoloji
vəziyyəti təsvir edilmişdir.
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“Kendi degerini eksiksiz bilen ve her an bu değeri, yeni sartların ışığında eleştirebilen
bir kisi ne yapmalı, ne yapmalı diye bocalamaz” (10, s. 96). Kimi fikirlərlə bu hissədə Səlim
insan və varlıq arasındakı düşüncələrini qeyd etmişdir.
İnsan her sözü kuskuyla karsılıyor artık. Gerçekle düs birbirine karısıyor; yalanın nerede
bittigini anlayamıyoruz. Tutunacak bir dalımız kalmıyor.Tutunamıyoruz.” (10, s. 253) fikirləri
ilə əsərin adıyla bağlı açıqlama etmiş olan O. Atayın Turqutla Səlimin arasındakı dioloqunu
təqdim edərkən nələrə diqqət yetirdiyinə fikir verək:
“..Kelime oyunu yapıyorsun Selim. Benim bütün isim oyundu, bunu biliyorsun Turgut.
Hayatım, ciddiye alınmasını istedigim bir oyundu. Sen evlendin ve oyunu bozdun. Bütün hayatımca nasıl oynayabilirdim? Sen de dayanabildin mi? Sen de ürkütücü bir gerçekle bozdun
bu oyunu. Herkesin belirli bir isle ugrastıgı bu kocaman dünyada yalnız basına oradan oraya
sürüklendin canım kardesim benim. Necati’nin isi oyun yazmaktı. Küçük burjuva alıskanlıklarını yeren son oyununu hatırlıyor musun?Oyunun yarısında çıkmıstım. Sen bütün oyunların
yarısında çıktın aslında. Necati’nin oyunu dört yüz elli kere oynandı ve Necati de bir kat aldı
kazandıgı parayla. Senin isin neydi onların arasında? Ne yapıyordun? Hiçbir isim yoktu. Bu
nedenle sevmezlerdi seni iste. Bu nedenle aldırmadılar sana (10, s. 30).
Səlimin ölümündən sonra Turqutun, bir bütün olarak Səlimin tükənişini belə qəbul
etməsini görmüş oluruq.
Səlimin ölümündən sonra dərin depressiv vəziyyətlər keçirən Turqut Özbenin düşüncə
dünyası haqqında “Dün gece rüyamda birileribeni öldürdü. İçimin boşaldıgını hissettim. Ben
de ne işkenceler düsünmüsümdür bana kötülük edenler için. Beni de öldürmelerini istiyorum
artık. Çünkü, artık olduğum gibi kalmaya dayanamıyorum” (10, s. 594).
Jale Parla, “Don Kisottan bugüne roman” adlı kitabında təqdim edilən “Takib-i Macerai Metindir Siir: Tutunamayanlar” başlıqlı tədqiqində “tutunamamak bir ögrenme süreci de
olabilir. Bu süreç okur için,Turgut’un bulup çıkardıgı metinleri onunla birlikte okuyarak gerçeklestirecegibir süreçtir” (205) deyir.
Jalə Parla əsərin və bu hissə - hissə inkişaf edən depseriya xətti olduğunu və bu yolun
Səlimi intihara qədər apardığını, Turqutun da bu yolu izləyərkən şizofreniya xəstəliyinə məruz qaldığını və daha sonra bu qarabasma və xəyal görmələr zamanı Olriklə tanış olacağını
qeyd etmişdir.
Qeyd:Olrik obrazı köməyi ilə Oğuz Atay həyat və insan haqqında, eyni zamanda
insanların mənəvi aləmi haqqında fikirlərini qeyd etmişdir.
Psixoloji böhranlar içərsində olan Turqutun keçirdiyi şizofrenik vəziyyət haqqında
alimlərin aşağıdakı fikri mövcuddur:
“Şizofreni için tipik sayılacak bir belirti yoktur. Hasta görünümü, konuşması, kendini
ifade etmesi, düşünce ve davranış problemleri ile kendini belli eder.
Önemli hasta grubunda belirgin ilgisizlik, donukluk ve vurdumduymazlık söz
konusudur.
Bazı şizofrenler önemli düşünce bozuklukları yaşarlar. Başkaları tarafında takip edildiklerine,
öldürüleceklerine, kendilerine kötülük yapılacağına gerçekten inanabilir, dışarı çıkmaktan
korkar ve kendilerini eve kapatabilirler. Çevrede olup biten her şeyi kendileri için
yorumlarlar.Şizofrenide çoğu hasta sesler duyabilir. Bunlar genellikle olumsuz sözler,
küfürler, komutlar, yaptığı eylemleri tanımlayıcı seslerdir. Hastalar bu seslere cevap vererek
karşılarında biri varmış gibi konuşurlar. Zaman zaman da gözlerinin önüne çeşitli görüntüler
geldiğini ifade edebilirler.” (5).
Yuxarda qeyd edilənlərdən Səlimin əsasən də Turqutun mənəvi dünyasının tibbi-elmi
açıqlamasını görmüş oluruq.
Oğuz Atay Pakizə Kutluya verdiyi müsahibədə “Tutunamayanlar ” ilə bağlı aşağıdakıları bildirmişdir :
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“Tutunamayanlar” ile çok basit bir iş yapmak istedim: İnsanı anlatmayı düşündüm. Kapalı dünyalar içinde yaşayan yazarların bile bu cümleye hemen isyan edeceğini; peki herkes
ne yapıyor? diye öfkeleneceğini bildiğim halde bu basit gerçeği söylemekten kendimi alamıyorum. Ben, kahramanlarının iplerini istediği gibi oynatarak insanlardan kuklalar yaratan
büyük romancıların yeteneklerinden yoksunum. Roman kahramanlarına uygulayacak büyük
nazariyelerim, onları peşinden koşturacağım büyük ülkülerim yok. Ya da insanlara, özellikle
tutunamayanlara saygım büyük olduğu için, acıyorum onlara; böyle büyük meselelerin makale, inceleme, deneme gibi yazı türlerinin konusu olduğunu sanıyorum.” (3).
Eyni zamanda reportajda Səlim Işığın bir dostuna və yaxud özünə ruhən oxşadığını bildirmişdir.O, həyatda çox sayda tutunamayanın olduğunu bildirmişdir. Yazıçı sevdiyi yazıçılar
içərsində Kafka və Dostoyevski olduğunu bildirmişdir. Qeyd edək ki, “Tutunamayanlar” bəzi
xüsusiyyətlərinə görə “Cinayət və cəza” bənzəyir. (Depressiv və şizofrenik xüsusiyyətlərinə
görə) Prof. Berna Moran əsəri müasir türk romanının ən güclü nümunəsi saymışdır. Eyni
zamanda prof. Gürsel Aytaç da əsəri türk roman tarixində nəql etmə baxımından yeni və
güçlü nümunə hesab edir.
Əsərdəki Turqut Özbən Oğuz Atayın öz obrazıdır.Bunu onun yuxarda qeyd etdiyimiz
müsahibəsindən və bəhs edilən obrazın mühəndis olmasından, eyni zamanda mənəvi dünyası
ilə bağlı olan açıqlamalardan bilmək mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, əsərdəki Olric obrazı Turqut Özbənin iç dünyasında söhbət etdiyi paronoyak bir obrazdır. İkinci mənidir.
Məqaləmizi Turqutun Olriclə olan daxili aləmini əks etdirən söhbəti ilə bitirmək istəyirik:
“Kendime yeni bir önsöz yazmak istiyorum. Yeni bir dil yaratmak istiyorum. Beni kendime
anlatacak bir dil. Çok denediler efendimiz. Allahtan, ne denediklerini bilmiyorum, Olric.
Hiçbir geleneğin mirasçısı değilim. Olmaz, diyorlar. İsyan ediyorum. Az gelişmiş bir ülkenin
fakir bir kültür mirası olurmuş. Bu mirası reddediyorum Olric. Ben Karagöz filan değilim.
Herkes birikmiş bizi seyrediyor. Dağılın! Kukla oynatmıyoruz burada. Acı çekiyoruz.” (10).
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ДУХОВНЫЙ КРИЗИС ГЕРОЕВ РОМАНА «НЕПРИКАЯННЫЕ» ОГУЗА АТАЯ
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена исследованию первого модернистского романа известного турецкого
писателя Огуза Атая «Неприкаянные», основной идеей которого является противопоставление
благополучному миру буржуа не нашедших себе в нем места персонажей романа. Главный
герой романа, который расследует причины самоубийства своего друга, тем самым пытается
искупить его грех, добившись для него покаяния. Однако поиски заводят его в тупик и заставляют инсценировать свое исчезновение, что можно рассматривать как акт символического
самоубийства.
K.S. ALKHANOVA
SPIRITUAL CRISIS OF HEROES OF THE NOVEL "LOSERS" OF OGUZ ATAY
SUMMARY
Article deals with the first modernistic novel "Losers" of known Turkish writer-Oguz Atay,
which basic idea is opposition to the safe world of the bourgeois characters of the novel, not founded
themselves in it. The character of the novel, who investigates the reasons of suicide of his friend,
thereby tries to expiat its sin, having achieved for it repentances. However searches lead it up a blind
alley and force to dramatize the disappearance that it is possible to consider as the certificate of
symbolical suicide.
rəyçi: filologiya elmlər doktoru, prof. Ə.Rəsulov
(BDU-nun türk filologiyası kafedrasının
14.09.2011-ci il tarixli iclasının çıxarışı (pr. №01))
Redaksiyaya daxil olub: 27.09.2011
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VİLYAM ŞEKSPİR SONETLƏRİN İŞIĞINDA
Açar sözlər: Şekspir, sonet, yaradıcılıq, İntibah.
Ключевые слова: Шекспир, сонет, творчество, Ренессанс.
Key words: Shakespeare, sonnet, creation, Renaissance.

İngilis intibahının ən görkəmli nümayəndəsi Vilyam Şekspir ədəbiyyat tarixində dahi
bir dramaturq kimi tanınsa da, bu şəxsiyyətin yaradıcılığını araşdırarkən onun yaratdığı poetik
nümunələrə nəzər salmamaq mümkün deyildir. Belə ki, şairin poeziyası 154 sonetdən, “Venera və Adonis”, “Təhqir olunmuş saflıq” və ya “Lukresiya”, “Məşuqənin şikayətləri” poemalarından ibarətdir.
Bir janr kimi XIII əsrin sonunda Renessans İtaliyasında meydana gələn, Dantenin ilk
ustası olduğu hesab olunan sonet Petrarka yaradıcılığında daha da cilalanmış və öz möhürünü
vurmuşdur. İngilis ədəbiyyatına xeyli gec - XVI əsrin II yarısında gələn, Şekspirdən əvvəl
Uayyet və Serrey kimi yazarlar tərəfindən müraciət olunan sonet bir janr kimi dahi sənətkarın
yaradıcılığında özünəməxsus çalar qazanmışdır. Alimlərin apardığı araşdırmalara istinadən
Şekspir Petrarka, Pier de Ronsard, Tasso kimi xarici, Filip Sidni, Samuel Daniel kimi yerli
yazarların sonet yaradıcılığından təsirləndiyi qənaətinə gəlinir. Lakin italyan və fransız sonetlərindən quruluş etibarilə fərqlənən ingilis sonetindən istifadə etmiş Şekspir abab cdcd efef gg
qafiyə quruluşuna müraciət etmişdir. 3 bənd və 1 beytdən ibarət olan ingilis sonetində ilk
bənd mövzunu təqdim edir, 2-ci bənd əsas mövzunu genişləndirir, 3-cü bənd mövzunu kuliminasiya nöqtəsinə çatdırır. Son 2 misra isə sanki şerin məzmununu açıqlayır. Bəzən bu çərçivədən kənara çıxması istisna edilməyən sənətkar 126-cı sonetdə 14 deyil, 12 misradan, 135-ci
sonetdə isə fərqli qafiyə quruluşundan istifadə etmiş, eyni zamanda 135 və 136-cı sonetləri
söz oyunu əsasında qurmuşdur.
Sonetlərin çap olunması da çox maraqlı bir tarixçəyə malikdir. Güman edilir ki, 1609-cu
ildə Tomas Torp ilk dəfə 154 soneti Şekspirdən yox, başqa birindən götürüb icazəsiz çap etdirmişdir. Qüsurlu, səhvlərlə dolu olan bu nəşri Şekspir satışa çıxdıqdan sonra görmüşdür. 1640-cı
ildə Con Benson adlı naşir isə Şekspir sonetlərinin sırasını pozaraq, yeni başlıqlar əlavə edərək
və başqa müəlliflərin də şerlərini daxil edərək başqa bir formada çap etdirmişdir. Bu da
söyləməyə əsas verir ki, sənətkarın sonetlərinə maraq hələ o dövrdən mövcud olmuşdur.
Hər bir incə ruhlu, romantik sənətkarın öz daxili dünyasının təlatümlərini, sevinc və kədərini ustalıqla əks etdirən sonet janrı məhz bu xüsusiyyəti ilə poetik şairin diqqətini cəlb
etmişdir. 154 sonet müəllifi olan Şekspir bu poetik nümunələrində bir obrazlar silsiləsi yaratmışdır. İncə ruhlu şair (ola bilsin bu ya Şekspirin özü, ya da mövzunu təqdim edən vasitəçidir), sarışın gənc, əsmər qadın və rəqib şair bu silsiləni təşkil edir.Sonetlərin mövzu baxımından təsnifatını da məhz bu obrazlara istinadən verməliyik.
1.1-ci sonetdən 126-cı sonetədək əsil-nəcabətli bir gəncə yazılanlar.
2.127-ci sonetdən 152-ci sonetədək əsmər qadına yazılanlar.
Bu məqamda qeyd eləmək yerinə düşərdi ki, 153 və 154-cü sonetlərin Şekspir qələminin məhsulu olmasına şübhə vardır. Onların digər sonetlərin məzmunundan uzaq düşməsi və
böyük ustalıqla təqdim olunmaması deməyə əsas verir ki, onlar 2 qədim yunan şerindən ingiliscəyə tərcümədir.
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Məşhur ədəbi tənqidçi Stefan Spenderə görə sonetlər sanki “şer gündəliyi” və ya qarşılıqlı bir söhbət xarakteri daşıyır. Bu söhbətlər gah sarışın, əsil-nəcabətli gəncə, gah da qarabuğdayı qadına ünvanlanır. Həmin sarışın gəncin kimliyi isə mübahisəli bir məsələdir. Belə
ki, 1609-cu ildə çapdan çıxmış “Sonetlər” kitabı “W.H” hərfləri ilə təqdim olunan birisinə
ithaf olunmuşdur. Bu “birisi” dediyimiz şəxsin tənqidçilər tərəfindən sauzamptonlu Henri
Riozesli (Henry Wriothesley), pembruklu Vilyam Herbert, Vilyam Harvey, ya da nəşriyyat
sahibi Tomas Torpun dostu Vilyam Holl, ya da Vilyam Hetevey, yaxud Vilyam Holqeyt, ya
da Şekspirin qardaşı oğlu Vilyam Hart olduğu güman edilir. Bəzi tənqidçilər isə “W.H”William Himself (Şekspirin özü) şəklində açırlar. Oskar Vaylda görə isə bunun Şekspir tərəfindən olduqca bəyənilən bir aktyor olduğu fərz edilmiş və o, Vill Hafs (Will Hughs) deyə
təqdim edilmişdir. Yenə bəzilərinə görə “W.H” Şekspirin oğlu kimi yozulmuşdur. Bütün bu
fərziyyələrə baxmayaraq, “W.H”-in kimliyi hələ də sual altındadır. Maraqlı məsələlərdən biri
də budur ki, şair əsil-nəcabətli gəncə sonetlərin 70-ində “sən”, 34-ündə isə “siz” deyə müraciət etmişdir.
Yuxarıda adını çəkdiyimiz sarışın gəncə ünvanlanan sonetlərdə çox böyük fəlsəfi ideyalar öz əksini tapır. Belə ki, poetik şairə görə bu həyat fanidir və gələn hər bir köç bir gün bu
həyatdan gedəcəkdir. İnsan ömrünə sənətkar sanki bir güzgü tutaraq, gözəlliyin də gəldigedər, etibarsız olduğunu, insanı heç arzuolunmaz vaxtda tərk edib gedəcəyini vurğulayır. Fəqət bu gözəllik insanın öz övladının simasında əks olunmalıdır. Məsələn, bu fikir 6-cı sonetdə
özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verir.
Ölümə sən qalib gələrsən, inan,
Gözəlliyin ölməz heç vaxt, heç zaman.
İnsan çalışır, vuruşur, həyatda mübarizə aparır. Bəs onun qocalıqda sərvəti nə olur? Əlbəttə ki, onun övladları. Övlad hər bir insan üçün qocalıqda bir sərmayədir. Məsələn, 12-ci sonetdə belə bir fəlsəfi fikir irəli sürülür ki, ömürdən, gündən gedən hər bir saat insan ömrünün
al gündüzünü yavaş-yavaş zülmət gecəyə çevirir. Heç bir çiçək öz ilkin ətrini saxlamır. Qara
saçlar ağarır, yamyaşıl zəmilər isə saralır. İnsanın övladı isə onun ocağında şamını yandırır.
Əslində bütün bu fəlsəfi ideyalar simvolik xarakter daşımaqla, həmin sarışın gəncin simasında birbaşa bəşəriyyətə ünvanlanan düşüncələrdir. Bugünki körpənin sabah gəncləşməsi,
həmin gəncin də sabah yaşlanması həyatın qanunudur və bəşər övladı dünyanın xoşbəxtliyini
istəyirsə, gözəl övladlar yetişdirməlidir.
Şekspirin arzusunda olduğu, yaradıcılığında aparıcı xətlərdən biri olan gözəllik, 18-ci
sonetdən başlayaraq sənətkarın vəsf etdiyi mövzudur. Zaman və əcəl gözəlliyi məhv edib
aparsa da, bu gözəllik sənətkarın sonetlərində yaşayacaqdır. Bəs bu sonetlərdə Şekspirin vəsf
etdiyi gözəllik necədir? Bu real gözəllikdirmi, yoxsa ənlikli-kirşanlı, bər-bəzəkli gözəllik? Poetik sənətkar gözəlliyi tərənnüm edərkən onu mənfi-müsbət cəhətlərilə birlikdə göstərir. Bəlkə
də şair sarışın gənci ideal gözəlliyin nümunəsi kimi yaratmış və real olaraq, yuxarıda adlarını
sadaladıqlarımız, həmin sarışın gənc olduğu güman edilən şəxslərə dahi sənətkar yaratdığı
sonetlərində poetik don geyindirmiş, öz təxəyyülünə uyğun olan cəhətləri məhz bu obraz vasitəsilə təcəssüm etdirmişdir. Bütün bunlardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, şairin öz aləmində xəyalən yaratdığı gözəllik qüsursuzluq deyil, əslində hər şeyin olduğu kimi qəbul
edilməsi deməkdir.
Sonet 127-dən 152-yə qədər əsas obraz olan “qarabuğdayı xanım”ın kimliyi isə tədqiqatçıların əsas araşdırdığı məsələlərdən biridir. Hələ bu suala tam cavab tapılmadığından bəziləri bu əsmər ledini Kraliça I Elizabet, bəziləri şairin xanımı Anna Hetevey, bəziləri isə xanım
Davenant və s. hesab edir. Maraqlı cəhətlərdən biri də müəllif tərəfindən bütün sonetlər boyunca qarabuğdayı xanıma “sən” formasında xitab olunmuşdur, halbuki yuxarıda qeyd edildiyi kimi, sarışın gəncə bəzi yerlərdə “sən”, bəzən də “siz” deyə müraciət olunmuşdur.
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Şekspir təxəyyülünün məhsulu olan həmin xanım bir ədəbi personaj kimi Bernard Şounun “Sonetlərin əsmər ledisi” pyesində də təqdim olunmuşdur. Əsmər ledi obrazı vasitəsilə
Şekspir qarabuğdayı xanımları sarışın xanımlardan üstün tutaraq bəzi yerlərdə onun gözəl olmadığını vurğulamaqla bərabər, bəzən əsmər sözünü “qara”, “qaranlıq” mənaları ilə eyniləşdirmiş, bəzən də qarabuğdayı sözünü məcazi çalarlarda işlətmiş və onun xarakterindəki qüsurlu cəhətlərin, davranışındakı arzuolunmaz hərəkətlərin sanki bu xanımın xarici görünüşündə –
qarabuğdayılığında gizləndiyi qənaətinə gələrək 131-ci sonetin son misralarında haqqında
bəhs olunan məsələyə toxunmuşdur:
Bənizin qaradır, bu dərd deyil, bax,
Əməlin qaradır, dərd budur ancaq.
Sarışın gəncə müraciətlə yazılan sonetlərdə olduğu kimi əsmər lediyə yazılan poetik
nümunələrdə də əsas mövzu gözəlliyin vəsfidir. 132-ci sonetdə bu, öz təcəssümünü tapmışdır:
Gözəllik qaradır deyərəm onda,
Zülmət işıqlıdır nurdan cahanda.
Sonetlər Şekspir yaradıcılığında çox parlaq bir səhifədir. Təsadüfi deyildir ki, ingilis
şairi Vilyam Vordvorst sonetlər üçün “Bu açar vasitəsilə Şekspir qəlbinin möhürünü açmışdır” söyləmişdir. Sonetlər dahi sənətkarın daxili dünyası olmaqla bərabər, onun sevinci, kədəri, təlatümlü duyğuları, şair ruhunun hər bir halı bu şer formasında öz əksini tapmışdır.
Sonetlərdə Şekspir şəxsiyyəti araşdırılarsa, burada ziddiyyətli baxışların mövcudluğunun şahidi olarıq ki, bunların da müzakirəsi XIX əsrin əvvəllərindən bəri davam etməkdədir.
Bir yandan ingilis romantikləri Şekspirin sonetlərdə öz daxili dünyasını tamamilə açıb göstərdiyi fikrini müdafiə etmiş, digər yandan XX əsrdə meydana gələn şekspirşünaslar isə romantiklərə tamamilə zidd olaraq, sonetlərin avtobioqrafik səciyyə daşımadığı, şairin qəlb dünyasından xəbər vermədiyi fikrini dəstəkləmişlər. Bu tənqidçilərə görə, Şekspir sadəcə olaraq
özünəqədərki və öz dövrünün şer formasına, şer dəbinə uyğunlaşmış, bu forma ilə ayaqlaşmışdır. Əlbəttə ki, hər iki qola aid olan tənqidçilərin fikirlərində həqiqət vardır. Fəqət igilis
romantiklərinin fikirlərini olduğu kimi qəbul etsək, onda dahi şairin şəxsiyyətinə kölgə salmış
olarıq. Xüsusilə, 1-dən 126-ya qədər olan sonetlərin mövzusu tam fəlsəfi xarakter daşıyır.
Yəni sənətkarın şəxsiyyətini açıb göstərmir. Romantiklərə zidd şekspirşünaslara qeyd-şərtsiz
istinad etsək, yenə də yanılmış olarıq. Belə ki, əgər şair daxili dünyasına müraciət etməyib,
sadəcə olaraq forma və məzmun baxımından öz düvrünün şer dəbiylə ayaqlaşmış olsaydı, onda dahi Şekspir olmazdı. Ancaq hər necə olur olsun, sonetlərin avtobioqrafik səciyyə daşıyıbdaşımamasından asılı olmayaraq, bu şer forması vasitəsilə Şekspir özünü böyük şer ustadı
kimi açıb göstərə bilmişdir.
Sonetlərin poetik baxımdan şairin yaradıcılığında əhəmiyyəti əvəzolunmazdır. Bu şer
nümunələri vasitəsilə həm sənətkarın daxili aləmini, fəlsəfi düşüncələrini, bəşəriyyətə və insanlığa ünvanladığı arzularını hərtərəfli surətdə nəzərdən keçirtmək, XVI əsrin sonu XVII
əsrin əvvəllərində poetik fikrin hansı səviyyədə olması ilə tanış olmaq, həm də ingilis intibah
ədəbiyyatında şer nümunələrinin forma və məzmun baxımından hansı formada olmasını
öyrənmək mümkündür. Bu baxımdan sonetlər böyük ədəbi dəyərə malikdir.
Dahi sənətkarın sonetləri bütün dünya ədəbi auditoriyası, poeziya aşiqləri tərəfindən
sevilə-sevilə oxunur və dinlənilir. Neçə-neçə poeziya sevərlər üçün Şekspir sonetləri bir ədəbi
nümunə olmuş, neçə-neçə gənc şair ustad sənətkarın yaradıcılığından faydalanmışdır.
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FÜZULİ ŞEİRİNDƏ TƏBİƏT VƏ YAŞAM OLAYLARI
Açar sözlər: Füzuli, yaradıcılıq, ədəbiyyat, şeir, təbiət.
Ключевые слова: Физули, творчество, литература, стих, природа.
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Məhəmməd Füzuli yaradıcılığını, obrazlı biçimdə desək, orta əsrlərdən qalma bir saraya
bənzətmək olar. Bu sarayın divarları elə məharətlə hörülmüş ki, 500 ilə yaxın bir zaman kəsiyində ötən çağların küləkləri, isti-soyuğu onun bir daşını belə tərpətməyib, rəngini-boyasını
soldura bilməyib. Çünki o möhtəşəm sarayın memarı ustad Füzulidir. Şairin özü demişkən,
“Eyləməz təsir ona dövrani-çərxi-çənbəri”.
Füzuli poeziyasını həmişəyaşar edən bir sıra amillər vardır. Əbədiyaşar Füzuli şeirinin
qədim şərq poetikası və poeziyasından qidalanmış olması, fitri şairlik dühası, bütün çağlarda
şərq şeirinin işlək əruz vəznindən, ümumən şeir sənəti və sənətkarlıqdan mükəmməl bilgi belə
amillərdəndir. Azərbaycan türkcəsinə, ərəb və fars dillərinə dərindən yiyələnmə, ana dilli
“Leyli və Məcnun”dan örnəksiz qəzəllərinədək bütün lirik-epik əsərlərində sözdən zərgər dəqiqliyi ilə yararlanma və bədii təsvir vasitələrindən ustadlıqla bəhrələnmə özü də Füzuli klassikasının həmişəyaşarlıq faktorudur. Az danışmaq gözəlliksə, bizə yalnız Füzuli divanından
bəzi beytləri incələmək qalır.
Məcnun oda yandı, şöleyi – ah ilə pak,
Vamiq suya batdı, eşqdən oldu həlak.
Fərhad həvəs ilə yelə verdi ömrün
Xak oldular onlar, mənəm imdi ol xak (1, s. 396).
Ərəb filosoflarının fikrincə, kainat, varlıq dörd ünsürdən: su, od, hava və torpağın birləşməsindən ibarətdir. Füzuli, tarixdə məşhur olan aşiqləri xatırlayaraq yazdığı həmin rübaisini bu fəlsəfi formula əsasında qurmuşdur. “Məcnun oda yandı, Vamiq suya batdı, Fərhad yel
oldu və bunların hamısı torpaq oldu ki, həmin torpaq Füzulinin özüdür”. Şair dörd ünsürün
hər birisini bir aşiq, bütün kainatı isə eşqdən yoğurulmuş bir varlıq sayır.
Başqa bir nümunə:
Füzuli, dəhrdən kam almaq olmaz, olmadan giryan,
Sədəf su almayınca əbri – nisandan gühər verməz (1. s. 168).
Beytin açıqlanması: Füzuli, göz yaşı tökmədən dünyadan kam almaq olmaz, necə ki,
sədəf bahar buludundan su (yağış damlası) almayınca gövhər verməz. (Müqayisə et: Dəryadə
dürr oldu əbri-neysan (Xətai).
Dünyanın bəzi okean və dənizlərinin təkində xeyli inci ehtiyatı toplanmışdır. Hər il
nisan (aprel) ayında bahar yağmuruyla dolu buludlar topa-topa dənizin üzərində asılıb durar
və özünün neysan yağışlarını sulara yağdırar. Bu zaman, bir instinkt olaraq, suların təkində
minlərlə içi boş sədəf (dəniz böcəyinin qabığı) suyun üzünə çıxar və su zanbağı kimi ağzını
açırlar. Hər sədəf həmin buludlardan bir damla yağış payını aldımı, yenə yumular və damlanın
ağırlığı cəhətindən okean və ya dənizin dibinə enər. Bir xeyli vaxt keçəndən sonra həmin
damcı sədəfin içində inciyə çevrilir, başqa sözlə, təbiətin möcüzəsi baş verir. Mahir üzgüçülər, yaxud dalğıclar inci dolu sədəfləri çox çətinliklə dəryanın dərinliklərindən çıxarırlar.
Göründüyü kimi, ikicə misrada çox qüvvətli müqayisə verilmişdir. Adi yaşam səhnəsi
ilə nadir təbiət hadisəsi qarşılaşdırılır. Dəhr (dünya) bənzədilən, sədəf bənzəyən, göz yaşı
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bənzədilən, yağış damlası bənzəyəndir. Beləliklə, göz yaşı yağış damcısına, aşiqin (lirik qəhrəmanın) arzu-kama yetməsi sədəfin inci verməsinə bənzədilir. Sədəf bahar buludundan damcı almayınca inci, mirvari vermədiyi kimi, lirik qəhrəman da göz yaşı tökmədən dünyadan
kam ala bilməz. Bu isə son dərəcə poetik, şairanə bir bənzətmədir.
Şair təbiətdəki nəsnə və olayların bütün özəlliyinə yaxşı bələd olduğundandır ki, bir
beytdə üç, dörd, bəzən beş bənzətmə toplamaqla düzümlü bənzətmələr sırası yarada bilir:
Bülbülü – ğəmzədəyəm, bağü baharım sənsən,
Dəhənü qəddü rüxün ğönçəvü sərvü səmənim (1, s. 234).
Bu beytdə beş qüvvətli bənzətmə işlədilmişdir. Şair sevəni eşq qəminə tutulmuş bülbülə, seviləni isə bağa və bahara, gözəlin ağzını qönçəyə, boyunu sərvə, üzünü isə yasəmənə
bənzədir. Yanaşı yazılmış bu bənzətmələr çox maraqlı bədii bir görüntü yaradır. Bənzətmələrin düzülüşünə gəlincə, şair kiçik bir misrada bənzəyənləri bir sıraya, bənzədilənləri isə
başqa sıraya yığaraq olduqca bədii və düzümlü bənzətmə biçimini düzənləmişdir.
Füzulinin daha bir beytini açıqlayaq:
Hikməti – dünyavü mafiha bilən arif deyil,
Arif oldur bilməyə dünyavü mafiha nədir (2, s. 207).
Beytin açıqlanması: Dünya və onda olan bütün şeylərin hikmət və fəlsəfəsini bilən hələ
arif deyil. Arif odur ki, dünyanı və onda olan nə ki vardır – hər şeyi dərk etməmiş olsun, mahiyyətini anlamasın.
Buradan da dünyanın dərkedilməzliyi haqqında dini-idealist təlim anlaşılır: dünya və
onun içindəkilərinin nə olduğunu bilmək yox, fövqəltəbii, ilahi, gizli bir qüvvəni idrak etmək!
Demək, mütəfəkkir Məcnun artıq mistikaya qapılmış, bədbinləşmişdir. Sonsuz əzab və iztirablardan sonra həyatın bütün ləzzətlərindən uzaqlaşan Məcnun yeni bir qənaətə gəlmiş – öz
platonik məhəbbətini könlündə tapmışdır.
İnsanın qoca çağlarında belinin əyilməsi fizioloji proses, təbiət aktıdır. Sənətkar yozumunda isə bu hadisə bədii-fəlsəfi anlamda verilir. Nizamiyə görə, insanın beli itirilmiş gəncliyini həmişə torpaqda axtardığı üçün əyilir:
İtən gənclik sorağilə qocalar yer süründükcə,
Büküldü bel, bu mümkünmü ömür daim cavan keçsin! (6. s. 86)
Xaqaniyə görə:
Gənclik bir qızıldır, ömrün əlindən,
Düşərək torpağa yox oldu birdən.
Tapmaq həvəsilə həmin qızılı,
Torpağı yuyuram göz yaşımla mən (5, s. 108).
Demək, Xaqani də qızıl parçasına bənzətdiyi gəncliyi torpaqda salıb itirmişdir. İndi isə
beli bükülmüş halda torpağı göz yaşıyla yuyur ki, itirilmiş qızılı – gəncliyi tapsın.
Füzuli isə belə məna verir:
Ey Füzuli, qədimiz qıldı fələk xəm, yəni
Vəqtdir çıxmağa dünya qapısından, əyilin (1, s. 212).
Beytin açıqlanması: Füzuli, fələk qəddimizi ona görə əymişdir ki, artıq dünya qapısından çıxmağın vaxtı çatmışdır. Bu dünya qapısı isə çox alçaqdır. Elə dünya sözü ərəbcə olub
“ədna” sözündən törəmədir, bütün yaranmışlara “ən yaxın olan” anlamına gəlir. Başqa bir
mənası da “ən alçaq” deməkdir. Bu səbəbdəndir ki, insanın beli bükülür, qəddi əyilir.
Təhlil üçün başqa bir beyti alaq:
Dişlədimsə ləlin, ey qanım tökən, qəhr eyləmə,
Tut Tut ki, qan etdim, ədalət eylə, qanı qanə tut! (1, s. 90)
Beytin açıqlanması: Aşiq (lirik qəhrəman) məşuqəyə deyir ki, ey hər an qəmzə oxuyla
qanımı tökən, hesab et ki, bir dəfə də mən qan etdim, dodağını dişlədim, bundan qəzəblənib
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pərt olma, insaf eylə, qanı qana bərabər tut! Hər dəfə sən qəmzən oxunla qanımı tökürsən, bir
dəfə mən qan etsəm, qiyamət qopmaz ki!
Şair ikinci misradakı “qanı qanə tut” ifadəsi ilə “Qanlını qan tutar” məsəlinə işarə
edərək bədii lövhə yaratmışdır.
Pənbeyi – daği – cünun içrə nihandır bədənim,
Diri olduqca libasım budur, ölsəm kəfənim (1, s. 234).
(Dəlilik dağının (damğasının) pambığı içərisində bədənim gizlənibdir. Bu, diri olduqca
(yaşadıqca) libasım, ölsəm kəfənimdir).
Beytin açıqlanması:
Eşq divanəliyindən bədənimə (sinəmə) dağlar çəkilibdir. Bu dağın yeri pambıq kimi ağağdır. (Həqiqətən də, basılan dağın, damğanın yeri sağaldıqca ağ qalır. Müqayisə et: Nəyinsə
ucbatından, sinəmə çalın-çarpaz dağlar çəkilibdir).
Bədənim bu ağlığın içərisində görünməz olub (örtülüb). Nə qədər ki, sağam, bu ağlıq-ağ
geyimim, libasımdır, ölsəm-kəfənim olar. Nə libasa, nə də kəfənə ehtiyacım vardır.
Bənzətmə son dərəcə təbiidir, həyatidir. Şərqlinin (məsələn, ərəbin, həbəşin) həyat tərzi
əsasən qızmar, günəşli mühitdə keçdiyindən, yayda başdan-ayağa kimi ağ don geyinir ki, günəş şüalarını əks etsin, udmasın. Libas qara parçadan olsaydı, bunun əksi olardı və şiddətli hərarət insan bədənini yandırıb-yaxardı. Digər tərəfdən kəfən də ağ parçadan (materiyadan) olur.
Beyti başqa bir versiyada yozmaq olar: ötən dövrlərdə ev heyvanlarına (məsələn, ata,
dəvəyə) nişan üçün qızmar damğa basdıqda, yaxud dağ etdikdə, tezcə yerinə təmiz pambıq
basarmışlar ki, yara açıq qalmasın, mikrob düşüb, milçək qonub irinlətməsin – infeksiya keçməsin. Deməli, yara üzə gələnə kimi pambıq dağ yerində qalmalıdır. Olsun ki, Füzuli çox müşahidə etdiyi bu yaşam olayını məcazi mənada alaraq, poetik görüntü yaratmışdır: məşuqənin
baxışları (gözləri) aşiqə beləcə dağlar çəkmiş, bədənini yandırıb-yaxmışdır; dağ yerləri isə
pambıqla gözənmişdir. Nəticədə bütün bədən pambıq içərisində örtülmüş, gizlənibdir. Hər iki
yozumda beytin əsas qayəsi lirik «mən»i (qəhrəmanı) qovuran (dağlayan) eşq atəşinin
şiddətini, dərəcəsini obrazlı şəkildə ifadə etməkdir.
Daha bir beyti incələyək:
Gərçi, ey dil, yar üçün üz verdi yüz möhnət sana,
Zərrəcə qəti-məhəbbət etmədin, rəhmət sana! (1, s. 68)
Beytin mənası: Ey ürək, əgər ki, yar üçün (yardan ötrü) sənə yüz möhnət (kədər, qüssə)
üz verdisə (qəm çəkdinsə), zərrəcə (zərrə qədər) ona (yara) məhəbbətini kəsmədin, rəhmət
sana (allahın sənə rəhmi gəlsin)!
Beytdə ürəyin mərdanəliyi, dözümü, dəyanəti, səbatı tərənnüm edilir. Burada S.Vurğunun “Ürək” şeirini sevə-sevə andım, hər iki şeirdəki məna, məzmun eyniliyinə, ürəyin poetik
obraz səviyyəsinə qaldırılmasına heyrət etdim. Dilçilik baxımından məni çəkən “rəhmət sana”
mürəkkəb birləşməsidir. İfadə “sənə allahın rəhməti olsun, rəhmi gəlsin” kimi başa düşülməlidir (Müqayisə et: “Rəhmət diləyirik” – özbəkcə).
Ünlü ədibimiz A.Şaiq 1928-ci ildə nəşr edilmiş “Füzuli haqqında düşüncələrim” adlı
qiymətli məqaləsini belə bitirirdi:
“Həyatın bütün acılıqlarını dadmış Füzulinin ruhunda qüvvət, qənaət, alicənablıq və
mətanəti doğuran və onu həyata bağlayan iztirablarıdır.
Demirəm vəhşiyəm, təbiət ilə
Talibi – zövqi – söhbətəm, əmma...
– beyti onun qırılmaz bağlarla həyata bağlandığını açıq göstərir!..” (3, s. 384)
Mən təziyə məclislərində elə mollanümalara rast gəlmişəm ki, ərəbcə iki cümləni düzəməlli qurub-quraşdıra bilmədikləri halda, Quranı “şərh edir”, ona “kommentariya verirlər”.
Belələrinə ustad Füzulinin tənəli sözləri əsər etsin gərək!
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Nə bilir oxumayan müshəfi – hüsnün şərhin1
Yerə göydən nə üçün endigini Qur'anın (1, s. 211).
Füzuli dühasını tərif-təhlil üçün hələ ki, söz, qələm və fikir acizidir. Özünün böyüklüyü
haqqında şair daha düzgün demişdir:
Səadəti-əzəli qabili-zəval olmaz,
(Əbədi xoşbəxtlik puç olub getməz)
Günəş yer üstünə gər düşsə payimal (məhv) olmaz!..
Füzuli xoşbəxt sənətkardır. Ona bütün Yaxın və Orta Şərq poeziyasının günəşi desək
yanılmarıq. O, buna layiqdir. Ustadım – universitet müəllimim Məmməd Cəfər Cəfərov hələ
70 il öncə qəti bir inamla deyirdi:
“ – Füzuli yaşayır, Füzuli sevilir, Füzulinin xalqı böyük xalqdır!..
Füzuli sevirdi. Füzuli sözün geniş və yüksək mənasında böyük həyat aşiqi idi. Həyat və
idrak aşiqi – bu ad Füzuliyə çox yaraşır!... Füzuli həyatı, insanı və təbiəti sevirdi. Füzulini
sevin!” (4, s. 38)
ƏDƏBİYYAT
1. Füzuli M. Əsərləri, I cild Bakı, 1958.
2. Füzuli M. Əsərləri, II cild, Bakı, 1958.
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Р.Дж. ЕЙВАЗЛЫ
ПРИРОДНЫЕ И ЖИЗНЕННЫЕ СЛУЧАИ В СТИХАХ ФИЗУЛИ
РЕЗЮМЕ
Научная статья «Природные и жизненные случаи в стихах Физули» имеет актуальности.
Из-за недостатки нужной статьи, произведения, преподаватели и студенты сталкиваются с
трудностями. В этой статье автор приносит открытие этим и другим трудностям. Научная
статья «Природные и жизненные случаи в стихах Физули» отвечает на теоретико-методические
требования и является ценным источником для преподавателей и студентов.
R. J. EYVAZLI
NATURE AND LIFE CASES IN FIZULI'S POEM
SUMMARY
“Nature and Life Cases in Fizuli's poem” is a scientific article and deals with actuality. As the
teachers and students haven't got necessary aids, they have some difficulties. The author gives
clearness to the spoken difficulties in this article. “Nature and Life Cases in Fizuli's poem” is also a
methodical and theoretical article and it is necessary article for teachers and students.
rəyçilər: pedaqoji elmlər namizədi, dos. A.Eminov,
pedaqoji elmlər namizədi, dos. B.Nəsirov
(AMİ-nin Salyan filialının humanitar fənlər və tədrisi metodikası
kafedrasının 15.03.2010-ci il tarixli iclasının çıxarışı (pr. №06))
Redaksiyaya daxil olub: 23.11.2011
1

“Müshəfi – hüsn” ərəbcə “gözəl kitab” deməkdir; Quranın adlarından biridir.
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MÜASİR ƏRƏB ƏDƏBİYYATININ FORMALAŞMASINDA LİVAN
ƏDƏBİYYATÇILARININ ROLU
Açar sözlər: intibah, missioner məktəbləri, mətbuat, maarif.
Key words: renaissance, missionary schools, the media, the education.
Ключевые слова: ренессанс, миссионерские школы, пресса, просвещение.

XIX əsrin əvvəllərində ərəb dünyasında təhsilin səviyyəsi olduqca aşağı idi. Sayca az
olan ibtidai təhsil səviyyəsindəki məktəblər isə məscid və kilsələrin nəzdində fəaliyyət göstərirdi. Təhsil proqramı ibtidai səviyyədə yazı-oxu, hesab və din dərslərindən ibarət idi. Ali
təhsil isə din alimləri yetişdirən “Əl-Əzhər Universiteti” ilə yanaşı Dəməşq və Hələbdəki
məscid və mədrəsələrlə məhdudlaşırdı. Livandakı “Ayn Varaqa” məktəbi də xristian ərəblər
üçün mühüm təhsil ocağı idi. Bu qəbildən olan dini müəssisələrdə XIX əsrin görkəmli ədəbiyyatçıları və alimləri yetişsə də, ümumilikdə xalqı maarifləndirəcək kifayət qədər təhsil ocaqları mövcud deyildi. Bu dövrdə ərəbcə qəzet və jurnal hələ də nəşr olunmurdu (1, s. 35-36; 48).
Məhdud sayda olan əlyazma kitablar isə olduqca bahalı idi. Ancaq zəngin təbəqədən olan
insanlar bu kitabları almaq imkanlarına sahib idilər. İstanbulda nəşr olunan kitablar türk dilində idi. Livanda isə yalnız “Əziz Yuhanna” kilsəsində bir mətbəə vardı. Bu mətbəə də sırf
xristianlara aid dini əsərlərin nəşr olunmasında istifadə edilirdi (2, s.56-57; 8; 20-21).
XVII əsrdə missioner fəaliyyətləri ilə açılan yerli xristian məktəblərinin, XIX əsrin əvvəllərində təhsil sahəsində az da olsa ümidverici fəaliyyətlər göstərdiyi görülməkdədir. Lakin
mədəni və ədəbi həyatın canlanmasında bu müəssisələrin təsiri hələ də kifayət qədər deyildi.
Bəzi araşdırmaçılar bu müəssisələrdə yetişən Nikola Türk, Butrus Kəramə və İlyas İddə kimi
ədibləri ədəbi intibahın öndərləri olaraq qəbul edirlər (3, s.56-57; 21).
XIX əsrin əvvəllərində ərəb dünyasına qərb fikirləri Misir və Livan olmaq üzrə iki
fərqli istiqamətdən daxil olmağa başlamışdı. Misirdə Avropa düşüncəsi Məhəmməd Əli Paşa
zamanında açılan məktəblər və Avropaya təhsil üçün göndərilən tələbələr vasitəsilə yayılmışdı. Livandakı avropalaşma hərəkatının qaynağını isə missionerlər və onların açdıqları məktəblər təşkil edirdi. XIX əsrin ikinci yarısından etibarən xarici missionerlərin Livanda açdıqları
təhsil müəssisələri, qərb mədəniyyətinə açılan pəncərə funksiyasını yerinə yetirirdi. Bu müəssisələr sayəsində insanlar qərb həyat tərzini, mədəniyyətini, elm və texnikasını öyrənmək
imkanı əldə etdilər (4, s. 7; 3-11).
Qərbli missionerlər Livana gəldiklərində yerli məktəblərdən daha keyfiyyətli məktəblər açdılar. 1960-cı ildə “mutasarrıflıq” (5, XXXI, s.377-378) qanununun qəbul edilməsi ilə
çox sayda qərbli müəllim, din adamı, həkim və tacir, əminamanlığın artdığı, təhlükəsiz bir
mühitin meydana gəldiyi Livana axın etməyə başladılar. Xristianların çox olduğu Livan,
Avropa və Amerika vasitəsi ilə yeni, mədəni və ədəbi fəaliyyətləri sevinclə qarşıladılar. Əslində avropalıların Livandakı xristian azlıqlarla olan əlaqələrinin tarixi kökləri vardır. XVIII
əsrdən etibarən “maruni” (6) din adamları dini təhsil almaq üçün Romaya üz tutdular. Daha
sonra avropalılar Livanın müxtəlif bölgələrində missioner məktəbləri açmağa başladılar. Bundan sonrakı mərhələdə livanlı xristianların açdıqları və missioner məktəblərinin təhsil sistemini tətbiq edən yerli məktəblər geniş vüsət əldə etmişdir. Ərəb dili və ədəbiyyatının tədrisinə
əhəmiyyət verilən bu təhsil müəssisələrində Butrus əl-Bustani, Əhməd Faris əş-Şidyaq kimi
XIX əsrin ilk yarısında ortaya çıxan bir çox ədib və alim yetişmişdir (2, s.22-23).
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Bu təhsil ocaqlarında əldə etdikləri təhsil sayəsində livanlılar, ədəbiyyata daha yaxından maraq göstərir, Şam bölgəsində ədəbi intibaha öndərlik edirdilər. Mühüm əsərlər ərəbcəyə çevrilmiş, ərəbcə lüğətlər nəşr edilmiş, ərəb ədəbiyyatına dair orijinal klassik əsərlər gün
üzünə çıxmışdır. Livanın xaricində digər müsəlman və xristianlara nümunə olacaq mətbuat
sistemi qurulmuşdur (4, s.46).
Missioner tədris ocaqları ilə yanaşı ədəbi və elmi dərnəklərin ortaya çıxması, teatrın
geniş vüsət tapması, kitab tərcüməsi kimi fəaliyyətlər Livandakı intibahı daha da sürətləndirmişdir. Hər nə qədər XIX əsrin son rübündə ədəbi və ictimai intibah tam mənası ilə özünü
büruzə verməsə də bu yöndə təqdirəlayiq işlər görülmüşdür. Bu dövrdə Livan xristian missionerlərinin axın etdiyi bir ərəb ölkəsi idi. Livanda təhsil müəssisələri açan kilsəyə bağlı
missioner qrupları xristian ərəblərin maarifləndirilməsi yönündə fəaliyyətlər göstərirdilər.
Şübhəsiz ki, bu fəaliyyətlər yalnız xristian xalqının maarifləndirilməsi məqsədini daşımırdı.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, xristian missionerlərin təhsil fəaliyyətləri Livan başda
olmaqla bərabər o bölgədəki intibahi hərəkatın meydana gəlməsində mühüm rol oynamışdır.
Ərəb dünyasını Avropaya doğru istiqamətləndirən bu təhsil fəaliyyətləri yeni bir mədəniyyətin formalaşmasna zəmin hazırlamışdır (7, s. 9). Missioner məktəblərinin Livanda kütləvi
şəkildə yayılması 1860-cı illərdən sonraya təsadüf edir. İlk missioner məktəbi isə 1820-ci ildə
ingilislər tərəfindən Beyrutda açılmışdır (8, s. 47-48).
Bu məktəblərin açılış səbəbləri xalqı maarifləndirmək olsa da, daha sonrakı dövrlərdə
müxtəlif ölkələrə mənsub tədris mərkəzləri arasında rəqabətin olduğu görülür. Sonrakı dövrlərdə bu missioner məktəblərin fəaliyyətlərinin təhsillə məhdudlaşmadığı aşkar oldu. Xüsusən
də Fransa Livandakı siyasi hadisələrlə yaxından maraqlanmağa başlamış, xristian azlıqların
haqq və hüquqlarının qorunması yönündə fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Avropalı missionerlər xalqın maarifləndirilməsi yönündə mühüm fəaliyyətlər göstərsələr də, zaman keçdikcə
öz siyasi mənfəətləri uğruna cəmiyyət içərisində etnik və dini qruplaşmaların meydana gəlməsinə səbəb olmuşdular. Digər tərəfdən isə bu məktəblərin fəaliyyətləri nəticəsində zaman ötdükcə, ədəbi ərəb dilinin dövrün tələbatlarına cavab vermədiyi iddia edilərək onun yerinə
dialektlərin yayğınlaşdırılmasına təşəbbüs göstərilmişdir (9, s. 95-98). Ədəbi ərəb dilini bu
cür təhlükələrdən müdafiə edən yerli ziyalılar isə ərəb dili və ədəbiyyatın yenidən canlandırılması istiqamətində fəaliyyətlərini genişləndirmişdirlər. Bütün bunlarla birlikdə, avropalı missionerlərin açdıqları məktəblərin elm və ədəbiyyatın inkişafında əhəmiyyətli rolu olmuşdur.
XIX əsrin ortalarından etibarən ərəb ədəbiyyatında müəyyən dəyişikliklər özünü göstərməyə başlamışdır. Səci, istiarə, tavriyyə kimi sadə oxucunun anlamasını çətinləşdirən ritorik dil, qərb ədəbiyyatının təsiri ilə yerini sadə və ritorik süsləmələrdən uzaq dilə tərk etmişdir. Bəzi yazıçılar sadə üslubda yazan erkən islam dövrü ədiblərini, bəziləri isə, Abbasi dövrü
müəlliflərini təqlid etməyə başlamışdılar. XIX əsrin ortalarında isə, ritorik ifadələrdən uzaq,
sərbəst üslubda yazılmış əsərlər geniş vüsət aldı. Bu istiqamətdəki çalışmaların əsasını, şübhəsiz ki, dövrün alimlərinin qərb ilə qurduqları təmas təşkil edirdi (10, s.319; 45; 17-18; 422).
Əhməd Faris əş-Şidyaq, Butrus əl-Bustani, Nasif əl-Yazıçı, İbrahim əl-Yazıçı, Yusuf əl-Əsir
kimi dil və ədəbiyyat araşdırmalarını yenidən canlandıran livanlı alimlərin bu inkişafdakı səyləri olduqca əhəmiyyətlidir. Bu dilçi və ədəbiyyatçılar yeni araşdırmalar aparmış, elm ocaqlarının kütləvi hal almasına təşəbbüs göstərmişdirlər. Bu səylərin səmərəsi olaraq da, müasir
milli məktəblər, qəzet və jurnallar, ədəbi, siyasi cəmiyyətlər və araşdırma mərkəzləri qurulmuşdur (11, s.46).
İntibah dövründə ədiblərin qələmə aldıqları əsərləri üç mərhələyə ayıra bilərik. Birinci
mərhəldə ədəbiyyatçılar klassik şairləri, xüsusən də Abbasi dövrü şairlərini təqlid edərək
mədh, mərsiyə, həcv janrlarında şeirlər yazmağa başlamışdılar. Nasif əl-Yazıçı, Yusuf əl-Əsir,
Əhməd Faris əş-Şidyaq və Mahmud Sami əl-Barudi bu dövrün mühüm təmsilçilərindəndir.
İkinci mərhələdə ədiblər, klassik şeirə fərdi təcrübələrini də qataraq qələmə aldıqları şeir və
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nəsrlərdə, Avropanın müasir ruhunu əks etdirməyə çalışdılar. Əhməd Şövqi, Hafiz İbrahim və
Xəlil Mıtran kimi bu mərhələnin öndə gələn şairləri klassik üsluba bağlı qalmaqla yanaşı şeir
janrını canlandırmağa cəhd göstərdilər. Üçüncü mərhələdə isə şairlər iyirminci əsrin əvvəllərində ortaya çıxan yenilik tərəfdarları, Avropada meydana gələn romantizm cərəyanının nümayəndələrindən təsirlənmişdirlər. Bu yenilik meylləri, xüsusilə də məhcər ədəbiyyatçıların
əsərlərində özünü daha açıq şəkildə göstərməyə başlamışdı. Bu ədəbi cərəyanın şairləri vəzn,
qafiyə kimi klassik şeirin formalarından uzaqlaşaraq, sərbəst vəznə üstünlük verirdilər (12,
s.53-54; 463-464). Yenilik tərəfdarı olan yazıçılar daha çox qərb üslubunda ədəbi əsərlər təlif
edirdilər.
Ərəb mətbuatında cəmiyyətin müxtəlif problemlərini ələ alan və ritorik süsləmələrdən
uzaq yazılar zaman keçdikcə məqalə növünün də inkişafına təkan vermişdir. XIX əsrdə qərb
ədəbiyyatının ərəb ədəbiyyatı üzərindəki təsirlərindən biri də tarixi hekayə və roman növündə
özünü göstərmişdir. Misirdə tarixi roman müəllifləri Livan və Suriyadan köç edən xristianlar
olmuşdur. Avropa mədəniyyətinə qarşı müsəlmanlardan daha meylli olan xristian yazıçılar,
geniş mətbuat imkanı olan Misirə axın edərək bu sahədə lider rolunu oynayırdılar (13, s.17).
XIX əsrdə Livanda ədəbi və mədəni həyatın inkişafında mətbəənin də mühüm rolu olmuşdur. İlk dövrlərdə mətbəədən daha çox dini kitabların çap olunmasında istifadə edilirdi.
Missioner məktəblərin saylarının artması nəticəsində ədəbi və mədəni sahədə yazılan kitablar
da kütləvi şəkildə nəşr olunmağa başlandı (14, II, s.317). Nəşr ilə yanaşı mətbuatın da intibah
hərəkatının kütləvi hal almasında önəmli rolu olmuşdur. Livan və Suriya bu mövzuda ərəb
ölkələrinin önündə gəlirdilər. Əhməd Faris əş-Şidyaq, Butrus Bustaninin çıxardığı qəzetlərdə
ədəbi əsərlərin dərc olunması Livan başda olmaqla bütün ərəb ölkələrində öncül rol oynayırdı.
Ədəbi əsərlərin oxucuya çatdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayan qəzetlər, ədəbiyyatın dəyərini ucaldaraq onun ictimai əhəmiyyətinə diqqətləri çəkmişdir. Ədəbiyyatçılar ədəbi əsərləri,
xüsusilə də şeiri dar çərçivədən çıxararaq geniş oxucu kütləsinə təqdim etmişdilər. Qəzetlərin
çoxalması nəticəsində şairlər öz şeirlərini dar çərçivədə məhdud qalmayaraq geniş oxucu kütləsi ilə tanış etmək imkanı əldə etdilər. Zaman keçdikcə şairlər geniş kütləni də nəzərə alaraq
ritorik dil üslubundan uzaqlaşmağa başladılar. Şairlər şeir növünün məzmununda da dəyişiklik edərək müəyyən təbəqəyə xitab edən mövzuları deyil, bütün insanların duyğu və düşüncələrini əks etdirən şeirlər yazmağa təşəbbüs göstərdilər (15, s.69).
XIX əsrin sonlarından etibarən Avropanın təhsil və ədəbiyyat sahəsindəki təsirləri ərəb
milliyyətçiliyinə əsaslanan bir ədəbi cərəyanın formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bu dövrdə intibah hərəkatına zəmin hazırlayan və müasir ərəb ədəbiyyatının formalaşmasındakı amillərin
başında, şübhəsiz ki, 1860-cı ildən etibarən Livanın müxtəlif bölgələrindən Misir, Avropa və
Amerikaya edilən köçlər gəlir. Misirə köç edən livanlılar Misirdəki ədəbiyyat, elm və mədəniyyət həyatına böyük töhfə verdilər. Digər tərəfdən isə, Amerikaya köç edən livanlılar ərəb ədəbiyyatını yeni bir istiqamətdə inkişaf etdirdilər. XIX əsrin ikinci yarısında Yaxın Şərqdəki
iqtisadi, siyasi, dini və başqa səbəblərdən Avropa, Misir və Amerikaya köç etmiş, əksəriyyəti livanlı xristian ərəblərdən ibarət olan bir qrup topluluğun fəaliyyəti nəticəsində müasir ərəb ədəbiyyatında yeni bir mərhələ formalaşmağa başlamışdı (16, s.231; XXVIII, s. 364-465).
İntibah hərəkatı Misir və Livanda başlamış, sonra isə digər ərəb ölkələrinə sirayət etmişdir. Napolyonun Misiri işğal etməsindən sonra Avropanın elm və mədəniyyətdəki yüksək
səviyyəsini görən Misir Məmməd Əli Paşanın liderliyi ilə müasirləşmə prosesinə başlamış və
İsmayıl Paşa dövründə bu proses daha da sürətlənmişdir. Misirdəki avropalaşma hərəkatı
özünü daha çox elm və ədəbiyyat sahələrində göstərmişdir. Livanda isə bu proses mədəni və
ədəbi sahələrdə olduğu kimi, siyasi sahədə də özünü göstərmişdir. Hər zaman Avropa ilə,
xüsusən də Fransa ilə yaxın təmasda olan Livan daima Qərbin diqqət mərkəzində olmuşdur
(11, s.250).
Ərəb məhcər ədəbiyyatının da ədəbi intibah prosesinə böyük töhfəsi olmuşdur. Məhcər
ədəbiyyatçılarının nəşr vasitəsi olan Nəsib Əridənin sahibi olduğu “əl-Funun” jurnalı maddi
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çətinliklər üzündən bir müddət fəaliyyətini dayandırsa da daha sonra yenə də fəaliyyətini
davam etdirmişdir. Amma çox təəssüf ki, daha sonrakı dövrlərdə jurnal fəaliyyətini davam
etdirə bilməmiş və nəşr fəaliyyətini birdəfəlik dayandırmışdır. “əl-Funun” jurnalı fəaliyyətini
dayandırdıqdan sonra bu boşluğu yenə məhcər ədəbiyyatının mühüm nümayəndələrindən olan
Abdul-Məsih Həddadın naşiri olduğu “əs-Saih” qəzeti doldurur. Bundan sonra “əs-Saih”
qəzeti məhcər ədəbiyyatçılarının duyğu və düşüncələrinin dilə gətirildiyi yayın orqanına
çevrilir (17, s.365).
Yazılarında əsasən ərəb ədəbiyyatında əsrlərdir davam edən təqlidçilik ruhuna qarşı
çıxan məhcər ədəbiyyatçıları qısa müddət ərzində Livan və Misirdə geniş oxucu kütləsi qazandılar. Beləcə, “əl-Funun” və “əs-Saih” vasitəsilə bir yerə cəmlənən məhcər ədəbiyyatçıları
müştərək düşüncəyə sahib olmaları və ədəbiyyatın çağın tələblərinə cavab verməsi istiqamətindəki fəaliyyətləri onları ədəbi bir dərnək qurma təşəbbüsünə sövq etmişdir (18, s.22). Dərnəyin qurulma mərhələsini yenə bu birliyin öndə gələn təmsilçilərindən Mixail Nuaymə belə
izah edir: 20 aprel 1920-ci ildə Abdul-Məsih Həddadın evində təşkil olunan yığıncağın əsas
mövzusu ədəbiyyat idi. Suriya mühacirləri ərəb ədəbiyyatında yeni bir ruhun canlandırılması
və ədəbiyyat sahəsindəki fəaliyyətlərin nümayiş etdirilməsi üçün onları birləşdirən ədəbi bir
dərnəyin qurulması düşüncəsini təklif etdilər. Bu düşüncənin reallaşdırılması istiqamətində
razılığa gələn tədbir iştirakçıları dərnəyin prinsiplərinin təyin olunması üçün 28 apreldə
Cübran Xəlil Cübranın evində toplaşma qərarı aldılar (19, s.176). Birliyin təməl prinsiplərini
müəyyənləşdirən Nuaymə birliyin məqsədinin ədəbi əsərləri dil və əruzdan ibarət ritorik dil
süsləmələrindən ibarət söz sənəti olmadığını, əsl məqsədin həyatın həqiqətlərini bu əsərlər
vasitəsi ilə oxucuya çatdırmaqdan ibarət olduğunu ifadə edir (19, s.27-28). Nuaymə bu sözləri
ilə şeirdə məzmunun formadan daha əhəmiyyətli olduğuna da işarət edərək bu mövzudakı
düşüncələrini dilə gətirmişdir. İntibah dövründə ərəb ədəbiyyatının, xüsusən də şeir növünün
müasir çağın insanının duyğu və düşüncələrini əsk etdirməsi yönündə bu ədəbi dərnəyin mühüm yeri olmuşdur. “Rabitatul-qələmiyyə” (Qələm Birliyi) ədəbi dərnəyinin ərəb torpaqları
xaricində ərəb ədəbiyyatının oxucuya çatdırılmasında əhəmiyyətli rolu olmuşdur. Şimali
Amerikadakı ədib və şairləri bir yerə cəmləşdirən bu dərnək, ənənəvi ədəbiyyatı təqlid
edənləri sərt bir şəkildə tənqid edərək ədəbiyyata müasir dövrün damğasını vurmağa səy
göstərmiş, ərəb şeirinin məzmun və forma baxımından reforma ehtiyacı olduğunu müdafiə etmişdirlər. Ədəbiyyatın cəmiyyət içərisində missiyasının olduğuna diqqət çəkərək, bu missiyanı əsərlərində əks etdirməyə cəhd göstərmişdilər.
Məhcər ədəbiyyatçılarının təliflərinə nəzər yetirdikdə, onların yazılarında ədəbiyyatda
yenilik təşəbbüsünün qabarıq olduğunu görmək mümkündür. Bu mənada məhcər ədəbiyyatı,
ərəb ədəbiyyatında bir növ inqilabi xüsusiyyətə sahibdir. Məhcər ədəbiyyatının klassik ədəbiyyatdan fərqli cəhətlərini yazı üslubunda, ifadə tərzindəki ritorik süsləmələrdən uzaqlaşmaqda, yazıçının öz şəxsiyyətini, ədəbi təcrübələrini və sənət üslubunu əsərlərində əks etdirməkdə, vətən həsrəti, humanizm, təbiəti təfəkkür və təsvirdə, bütün maddi bağlardan xilas
olmaqda görmək mümkündür.
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М.Б. ГАМИДОВ
РОЛЬ ПИСАТЕЛИ ЛИВАНЦА НА ОБРАЗОВАНИИ
СОВРЕМЕННОЙ АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
РЕЗЮМЕ
Итог: В 1798 году, когда французский занявший Египет, считается как основание отношений между миром Араба и Европы. Фактически, перед Египетские культурные и политические связи мира Араба с Западом происходили через Ливанца. С XIX века, связи стали более
интенсивными, особенно прогрессивные инициативы и современные направления в западной
литературе воздействовали на мир Араба. С этого периода, Арабская литература вошла в новую фазу. Сложные формы средств в литературе, риторические формы языка были важными
характеристиками классической Арабской литературы. Но в курсе времени этот комплекс,
жесткие характеристики заменены легче, простыми формами языка.
Учреждения открывались Европейскими миссионерами в Ливии и другие страны Араба
сыграли важную роль в возникновении литературного ренессанса. Художественная литература
переведенные с Европейских языков, влияет на умственность начинании в новый этап
Арабской литературы. Другой важный ресурс, чтобы содействовать этому процессу было
прессой. Художественная литература посредством газет и журналов могут достичь в большее
разнообразие читателей.
В этой статье, начало новой эры Арабской литературы в XIX веке литература ренессанский период в Ливане, внешние и внутренние показатели сделавшие этим литературным
периодом популярности и роль авторов Ливанца в реализации этого процесса занимаются.
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THE ROLE OF LEBANESE WRITERS IN THE FORMATION
OF CONTEMPORARY ARAB LITERATURE
SUMMARY
The year 1798, when the french occupied Egypt, has been considered as the foundation of
relations between the Arab world and Europe. From that period Arabic literature has entered to a new
phase. Complex forms of crafts in literature, rhetorical forms of language have been important features
of classical Arabic literature. But in course of time these complex, hard features have been replaced
with easier, simpler forms of language.
The institutions opened by European missionaries in Lebanon and other Arab countries have
played an important role in emergence of the literary renaissance. Belles lettres translated from
European languages, affects of these books on intellectuals began the new stage of Arabic literature.
Another main resource to contribute to this process was the press. Belles lettres by means of
newspapers and magazines can reach to a wide range of readers.
In this article, the beginning of a new era of Arabic literature in the XIX century- literary
renaissance period in Lebanon, external and internal factors made this literary renaissance period
popular and the role of Lebanese writers in realization of this process are studied.
rəyçi: filologiya elmləri doktoru, prof. K. Şərifov
(Qafqaz Universitetinin pedaqoji fakültəsi ərəb dili və ədəbiyyatı
kafedrasının 02.11.2011-ci il tarixli iclasının çıxarışı (pr. №07))
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ƏFSANƏLƏR AZƏRBAYCAN MÜHACİRƏT FOLKLORŞÜNASLIĞINDA
Açar sözlər: əfsanə, mühacirət, folklor.
Ключевые слова: фольклор, легенда, эмиграция.
Key words: folklore, legends, emigration.

Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığında əfsanələr nəzəri cəhətdən az tədqiq edilən
janrlardan biridir, onların təsnifatı ilə bağlı, demək olar ki, heç bir mülahizəyə təsadüf edilmir.
Bununla yanaşı, əfsanələr ictimai-siyasi baxışlarının daha dolğun, bədii-estetik ifadə edilməsi
üçün mühacirət həyatı yaşayan aydınların diqqət mərkəzində olan folklor janrlarındandır. Bir
tərəfdən, öz mülahizələrini daha incə, sənətkarlıqla ifadə etməklə oxucunun zövqünü oxşamaq, daha başlıcası isə bu örnəkləri əsərlərində məqamında işlətməklə təbliğinə nail olmaq
üçün mühacir ziyalılar müxtəlif səpkili tədqiqatlarda onlardan bəhrələnmişlər. Bu əfsanələrin
qorunması və tanıtdırılması üçün əsas vasitələrdən biri olmuşdur. Belə ki, professor A.Nəbiyev zamanımıza qədər gəlib çatan əfsanələrlə bağlı yazır: “Əfsanələr şifahi yaddaşda, yazılı
tarixi qaynaqlarda, salnamələrdə, səyyahların əsərlərində, bədii əsərlərin süjet tərkibində yaşamaqdadır” (10, II c. s. 282).
Mühacirət folklorşünaslığında əfsanələrlə bağlı ilk mülahizələr Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin “Əsrimizin Siyavuşu” əsərində görmək mümkündür. Hər şeydən əvvəl, müəllifin
öz əsərinə seçdiyi mövzu və ad maraq doğurmaqdadır. Göründüyü kimi, öz mülahizələrini
daha aydın ifadə etmək üçün Məhəmməd Əmin bəy bir çox hallarda olduğu kimi yenə folklora müraciət etmiş, Siyavuşda bağlı əfsanəni xatırlatmış, monoqrafiyasına da sərlövhəni onun
qəhrəmanının adından seçmişdir. Xalq arasında yaşayan Siyavuşla bağlı əfsanəni əsərinə
əlavə edən müəllif yazır: “Xalq arasında məşhur olanı belədir ki, Kəyanilərdən Keykavusun
oğlu Siyavuş, ögey anası Südabənin eşqi və atası Keykavusun vəfasızlığından bezar olub Turana qaçdı. Turan xaqanı Əfrasiyab tərəfindən səmimi qəbul gördü. Xaqanın qızı Firəngizlə
evləndi. Nəhayət, Əfrasiyabın qəzəbinə gəlib başı kəsildi. Haqsız tökülən bu qan üçün İranla
Turan bir-birinə qarışdı və əsrlər uzunu qan axdı” (11, s. 21).
İranın “İliada”sı kimi dəyərləndirdiyi “Şahnamə”də Firdovsinin məhz bu əfsanədən
istifadəsinin səbəblərini aydınlaşdırarkən M.Ə.Rəsulzadə Siyavuşun bir rəmz olduğunu,
sənətkarın ona öz düşüncələrini dürüst ifadəsi üçün müraciət etdiyini bildirmişdir: “Fəqət
İranın “İliada”sının bu həzin dastanını mifologiyadakı rümuzunu sezərək oxuyanda görünür
ki, Siyavuş həqiqətdən çox şeirə qarışmış bir rəmz tarixidir. Bu bir simvoldur” (11, s. 21).
Müəllifin izahatından da görünür ki, bu qədim əfsanənin qəhrəmanı məhz bir rəmz olduğuna görə yazıldığı zamanın – iyirminci yüzilin ikinci onilliyindəki hadisələrin şərhini
verərkən M.Ə.Rəsulzadə üçün ən gözəl vasitə olmuşdur.
Xatırladaq ki, “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”ndə əfsanələrdə yaşayan həqiqət payı, onlarla rəvayətlərin yaxınlığı haqqında deyilir: “Əfsanələrin çoxunda dönərgələr (çevrilmələr)
aparıcı rol oynayır. Məhz bu ədəbi-bədii üsul nəticəsində əfsanə rəvayətə və əksinə rəvayət
əfsanəyə çevrilə bilər. Bu isə hər iki janrı eyni məcrada qovuşdurur, onların janrdaxili funksional xüsusiyyətlərini ortadan götürür” (2, s. 208).
Əslində xalqın yaratdığı bədii nümunələr yüksək səviyyədə cilalanır və bütün dövrlərdə
onun tarixini, əzəmətini, qüdrətini göstərmək üçün mühüm bir vasitəyə çevrilir. Elə Siyavuşla
bağlı yaranan əfsanə bir vaxtlar, daha doğrusu, onuncu yüzildə, yəni M.Ə.Rəsulzadədən
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təxminən min il qabaq Firdovsi qələmi ilə İran əzəmət və şərəfini qaldıraraq dünya şöhrətli
“Şahnamə”yə çevrilmişdi.
Doğrudan da, dünya ədəbiyyatının çox az nümunəsinə “Şahnamə” şöhrəti qazanmaq
nəsib olub, bu böyük əsərin belə zirvələrə qalxmasının əsas səbəblərindən biri Firdovsinin
folklordan daha çox bəhrələnməsidirsə, ikincisi məhz nümayəndəsi olduğu xalqın milli kimliyini ortaya qoya bilməsi, milli kültürünü ustalıqla tərənnüm etməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan
mühacir ziyalılarının bu əsərə daha çox müraciət etməsinin də bir neçə səbəbi vardır ki, onlardan ən əsası Firdovsinin Turanla bağlı əfsanələrə xüsusi yer ayırması və həmin örnəklərdə öz
əksini tapan böyük türk dünyası, onun qəhrəman övladları və bu mücahidlərin hürriyyət,
azadlıq davalarıdır.
Müəllif bir cəhətə də diqqət yetirir ki, Firdovsinin əsərindən sonra mifologiya ilə həqiqət bir-birinə qarışmış, fərqli bir məzmun kəsb etmişdir: “Bir-biri ilə münasibətləri əskidə qurulmuş, hələ İran ilə Turan kimi bir-biri ilə əsrlərcə çəkişmiş, bu səbəbdən mifoloji fonu və
əfsanələri çox qarışmışdır. Bu qarışıq mifologiyanın bəzən türklərdə batır, ruslarda baqatır,
farslarda bahador sözünün bənzərliyi kimi, bir qisim qəhrəmanlarının da bənzərliyi, oxşarlığı
olur” (11, s. 22). M.Ə.Rəsulzadə Siyavuşu həm İran, həm də Turanın ortaq qəhrəmanı olduğunu bildirmlşdir.
M.Ə.Rəsulzadə “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” monoqrafiyasında H.Cavidin “Peyğəmbər” əsərini təhlil edərkən məşhur Prometeylə bağlı əsatirlə müqayisələr aparmışdır.
Müəllif H.Cavidin:
Deyir göydə bağçalar var,
Orda çiçəklər nur saçar.
İnsan mələk kimi uçar,
İstəməm, masaldır onlar.
Mən vuruldum yalnız sana,
Vətən! Ah, sevgili ana!
Dün bir quş gördüm yaralı,
Düşmüş yurdundan
aralı.
Dişlərdi köksünü çalı,
Söylərdi san hər məalı:
Vəhşi qartal qıydı mana,
Vətən!.. Ah, sevgili ana!
– misralarındakı sətiraltı mənanı – rus çarizminin ikibaşlı qartalı və sosialist oraq-çəkicinin gətirdiyi fəlakəti Prometeylə bağlı əsatirə istinad edərək olduqca maraqlı və orijinal bir
tərzdə şərh etmişdir: “Bu sözlərdə bolşeviklər, yəqin ki, komsomol allahsızlığı görürlər. Halbuki yurdsevər Azərbaycan, şübhəsiz, köksü dəlinən yaralı quşun şəxsində müqəddəs atəş
məmləkətinin simvolu Prometeyi görür: Prometey keçmişdəki ikibaşlı çarlıq qartalının yerini
tutan bolşevizmin oraq və çəkici tərəfindən parçalanıb didilir” (11, s.65).
“Əsrimizin Siyavuşu” əsərində M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan xalqının əcdadlarının yaşadığı torpaqları, həmçinin soy-kökünü araşdırarkən Tomris əfsanəsini və onunla bağlı S.Vurğunun məşhur misrasını da xatırlamışlır: “Turanlı Tomris xanım burada bulunmuş, iranlı Keyxosrovun fəci sonu Kür çayının sahilində olmuşdur: “Anam Tomris kəsmədimi Keyxosrovun
başını” (11, s. 32).
Beləliklə, M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan türklərinin əski dövrlərdən bu torpaqların sahibi
olduqlarını əfsanəyə söykənərək xatırlatmaqdan başqa, günahsız insanlara fəlakət gətirməkdən, onları qətl etməkdən zövq alan Keyxosrovun başını kəsərək qanla dolu tuluğa salan və
ona ölümündən sonra da dərs verməyə çalışan mərdlik, cəsarət, həmçinin müdriklik simvolu
Tomrislə bağlı məlumat vermiş, həm də yalnız məlumat verməklə qalmamış, onunla qürur
duymuşdur. Müəllif azərbaycanlıların soy-kökünü, tairixi məskənlərin araşdırmaq üçün onla122

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

rın yaratdıqları ədəbi nümunələrə müraciət etməyin vacibliyini ayrıca qeyd etmişdir: “İndiki
Azərbaycandan ibarət olan bura əhalisinin türkmü, yoxsa farsmı olması çox zaman münaqişəli
olub, insanlarına, xalq ədəbiyyatına, aşıq dastanları ilə çoban türkülərinə, ənənə və adətlərinə
baxanlar türk, rəsmi yazılarına baxanlar isə fars demişlər… Çayxanalarında saz aşıqları tərəfindən “Aşıq Qərib”, “Koroğlu” və “Əsli və Kərəm” dastanları yana-yaxıla söylənir, hamamlarının divarında ağ divin köksünü parçalamış Rüstəm pəhləvanın rəsmi görünür. Sazlarında
“Kərəmi”, tarlalarında “Şahnaz” çalınıb, dağlarında bayatı, bağlarında təsnif oxunur. Bütün
bunlar böyük dalğalar halında Xəzər dənizinin quzeyindən və güneyindən gələn türk boylarının X əsrdən etibarən Anadoluda olduğu kimi, Azərbaycanda da Siyavuş yaradılışında bir cəmiyyətin, bir xalqın varlığını isbat etməzmi?” (11, s. 33)
Göründüyü kimi, M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan türklərinin sənətə, ədəbiyyata çox düşkün
qədim bir xalq olduqlarını sübut etməyə çalışmışdır. Diqqəti çəkən cəhətlərdən biri də
M.Ə.Rəsulzadənin siyasi-ideoloji məqsədlə yazdığı bir tədqiqatın başdan-başa folklorla
süslənməsi, hər bir mülahizəsinin xalq ədəbiyyatına əsaslanaraq sübuta yetirilməsidir.
Məlumdur ki, Ə.Firdovsi “Şahnamə”ni qələmə alarkən qədim əfsanə, rəvayətlərdən ustalıqla istifadə etmişdi. Özünün “İranla Turanın paylaşılamayan Şirini” məqaləsində Ə.Cəfəroğlu tarixi və dastani əhvalatlar üzərində qurulan “Şahnamə”nin əsasında irançılıq və turançılıq ideologiyasının dayandığını, əsərin hər iki ənənəni yaşatdığını əsaslandırmış, onu: “iki ayrı
dilli, gələnəkli, kültürlü ayrı cəmiyyətlərin ortaqlaşaraq sürdükləri həyatın məhsulu” (3, s.62)
adlandırmışdır. Göytürk dövləti zamanından bütün Türküstanın “Turan” kimi tanınmağa başlaması, sonrakı hakimiyyətlər dövründə iki ənənənin bir–birinə təsirinin güclənməsi və bu hadisənin ədəbiyyatdakı əksinin ən gözəl nümunəsindən biri də “Şahnamə” olduğunu müəyyənləşdirən Ə.Cəfəroğlu yazır: “İran-Turan mücadilələrinə aid hekayətlərdəki turanlı qəhrəmanlar da
tamamilə türk qəhrəmanlarından sayılmışdırlar. Hələ Qaraxanlı türk dövlətinin kültür həyatı və
bilxassə dastan ədəbiyyatı növü üzərində ağır basan İran təsiri istər-istəməz bu dövlətə aid
olmayan İran mənşəli bir çox rəvayət və tarixi gələnəklərin türk Qaraxanlılar hesabına keçirilməsinə asanlıqla yol açmışdır” (3, s.59-60).
“Şahnamə”nin yaddaşlara həkk olunan əsas qəhrəmanı Siyavuş və onunla bağlı əfsanə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süquta uğradığı ilk illərdə M.Ə.Rəsulzadənin dövrünün siyasi hadisələrini şərh etməsi üçün əsas vasitəyə çevrilmişdi. Lakin müəllif təkcə Siyavuşla kifayətlənməmiş, təhlillərini daha da əyaniləşdirmək məqsədilə “Şahnamə”də verilən Zöhhakla
bağlı əfsanəni də “Əsrimizin Siyavuşu”na daxil etmişdir: “Azərbaycanda İran təsiri vardır:
İran Zöhhak bəlasına uğramışdı. Öz hakimiyyət və istiqlaliyyətinin qədrini bilməyən xalq cənabi-haqqın qəzəbinə gəlmişdi. Zöhhak adında bir hökmdar İranı cana doydurmuşdu. Bu
hökmdar ilanlara tapınırdı. Gündə iki uşaq beynini o pis heyvanlara yedirirdi. Zöhhakın
zülmündən bezən xalqın fəryadı göylərə çıxmışdı. Xalqın şərəfi, namusu, dini, milliyyəti tamamilə alçaldılırdı. Şəhərlinin varı, kəndlinin mal-davarı əlindən alınırdı. Burada Cəmşidin
dinindən olan nə qədər iranlı varsa, qanundan kənar edan edilmişdi. Yaxalananların özləri
həbs olunur, mallarına əl uzanır və uşaqları ilanlara yedirilirdi. Xalq qorxudan Zöhhak dinini
görünüşdə qəbul etmişdisə də, təriqətlərinə mənsub olan adamlarla gizlicə toplanıb ibadətlərini yapırdılar” (11, s.54).
Gətirilən sitatdan da görünür ki, qədim bir əfsanənin fonunda əslində kommunist rejimi
ifşa olunmuşdur. Həmin dövr Azərbaycanı da Zöhhak qədər əzazil bir müstəmləkəçilərin əlində idi, malı, dövləti talan olunur, zülmə tabe olmaqdan boyun qaçıranlar həbsə atılır, ailələri
ilə birlikdə işgəncələrə məruz qalırdılar, lakin hürriyyət eşqi yenə də insanları geri çəkilməyə
qoymurdu.
Bu vəziyyətə azərbaycanlıların tab gətirməyib ayağa qalxacağına, qorxunc sosializm
bəlasının bir gün mütləq tarixin arxivinə göndəriləcəyinə bütün varlığı ilə inanan müəllif yazır: “Fəqət bütün bu zülm və təhlükələr qarşısında iranlıların tək bir ümidi vardı. O ümidlə yaşayır, imanlarını gələcəkdə doğacaq o parlaq günəşin hərarəti ilə isidirdilər. Bu ümid Firidun
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idi. Cəmşidin anasız oğlu dağlara çəkilmişdi. Zöhhakın sui-qəsdindən qorunurdu… Vaxt gəldi, dəmirçi Gavənin bayrağını bir ağac başına taxması kifayət idi ki, bütün xalq onun arxasınca getsin. Firidunu dağlarda arayıb tapsın və götürüb öz taxtına oturtsun!” (11, s.54).
Başdan-başa rəmzlərdən yaranan əsərində əfsanənin köməyi ilə müəllifin nəyi demək
istədiyi aydındır: Azərbaycan tez və ya gec öz hürriyyətinə qovuşacaqdır.
Dəmirçi Gavə bütün azadlıqsevər, zülmə qarşı mücadiləyə qalxan insanların simvolu
idi. Məhz buna görə Zöhhakla bağlı əfsanə ruhu etibarı ilə mühacirətdəki ziyalıların arzularını
daha çox ifadə edirdi. Bu da onların həmin əfsanəyə tez-tez müraciət etmələrinə səbəb olurdu.
Onlardan biri də M.B Məmmədzadə idi. “Millətlərin oyanmasında dastanlar” məqaləsində
Mirzə Bala həmin əfsanənin böyük təsir gücünü “Qədim İranı Zöhhakın zülmündən qurtaran
Dəmirçi Gavə Firidunun şəxsində İranın Zöhhakdan əvvəlki milli həyatını, milli keçmişini və
ənənəsini ehya edirdi” (9, s.10), şəklində diqqətə çatdırmışdır.
Müəllif həmin məqaləsində Zöhhak əfsanəsinin də daxil olduğu “Şahnamə”nin şöhrət
qazanmasının əsas səbəbinin qəhrəmanların təsvirindən deyil, əsərin milli mənafeyə söykənməsindən irəli gəldiyini qeyd edir: “Şahnamə” farslığın təzahürünü, uzaq və şanlı keçmişini
canlandıran, xatırladan və milli vicdanı oyandırıcı, təhrikedici təsir yapan vasitədən başqa bir
şey deyildir. Milli ilham mənbəyini təşkil edən “Şahnamə” və onun şöhrəti əfsanəvi xəyali
qəhrəmanları deyil, o əfsanəvi və xəyali qəhrəmanların şəxsiyyətində canlandırılmış milli
həyat, milli hürriyyət, milli əzəmət və milli kültürdür”(9, s. 10).
“Zöhhak zülmü” qədər əzablı rus müstəmləkəçiliyində yaşamaq zorunda qalan vətəni
Azərbaycanın da bir gün “Dəmirçi Gavə” kimi qəhrəmanları sayəsində öz azadlığına qovuşacağına mühacirətdəki bütün ziyalılar kimi Mirzə Bala da hər zaman inanırdı. O, Firdovsinin
fars millətinin iftixarı olan əsərinin bu qədər şöhrət qazanmasının səbəbini onun məhz xalq
ədəbiyyatından bəhrələnməsindən irəli gəldiyini qeyd edir: “Şahnamə” milli fars masallarından alınıb və təmiz fars dilində yazıldığından farslığın milli-ədəbi intibahında da böyük xidmətləri olmuşdur” (9, s. 10)
M.Ə.Rəsulzadə, M.B.Məmmədzadə kimi Mustafa Haqqı Türkəqul da müxtəlif problemlərlə bağlı yazılarında həm xalqının milli sərvətindən öz fikirlərinin təsdiqi, həm də təbliğ
məqsədilə folklordan istifadə etmişdir. Belə ki, “Azərbaycan musiqisi” adlı məqaləsində
M.H.Türkəqul bəşəriyyətin bu sənət növü ilə ilk tanışlığını araşdırarkən əsatir və əfsanələrə
nəzər salmağı məqsədəuyğun hesab etmişdir. “İnsanlıq tarixində ilk musiqili bəlirtilər çeşidli
tanrılara tapınmaq, niyaz və dua etməklə başlar” (12, s. 11), – yazan müəllif, yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, onun nəşənin, dua və inancların ifadə vasitəsi olaraq hər zaman insanlarla yaşadığı qənaətinə gəlmişdir. Türkəqul bu gözəl sənət növü ilə bağlı yaranan əfsanələrə işarə
edərək, yazır: “Rəvayətə görə, əski yunan qəhrəmanlarından orf rübabının nəğmələriylə yalnız insan və heyvanları deyil, ağacları, qayaları da vəcdə gətirirmiş. Orfdan min il əvvəl yaşamış olduğu təxmin edilən çinli bir musiqiçi demişdir ki, mən kin alətini çaldığım vaxt
heyvanlar mənim nəğmələrimdən bayılaraq ayaqlarıma qapanırlar” (12, s. 12).
Göründüyü kimi, Türkəqul qədim musiqi alətləri, onların səsindəki möcüzə və ecazkarlıq haqqında danışarkən də qədim əfsanələrdən bəhrələnmişdir. Bu məqsədlə qədim mədəniyyətin mərkəzlərindən biri olan yunanlar və onların yaratdıqları əsatirlər də məqalə müəllifinin
diqqət mərkəzində olaraq qalır. Belə ki, neyin yaranması ilə bağlı müəllifin verdiyi əfsanə
böyük maraq doğurur: “Yunan əfsanələrinə görə, ormanlar kraliçəsi Sirinks Pan adını daşıyan
ilahinin tərkibindən qurtulmaq üçün su pərilərinə müraciət etmiş. Su pəriləri cadu edərək onu
qamışa çevirirlər. Rüzgarın nəfəsləri ona toxunduqca həzin-həzin ötməyə başlayır. Bunu duyan Pan qamışı qopararaq öz nəfəsilə ondan bir sıra ilahi nəğmələr çıxarmığı başlayır və
beləcə ney meydana gəlir” (12, s. 12).
Türklərin də çox qədim və böyük bir mədəniyyətə malik olduğunu xatırladan M.H.Türkəqul onların da dini rituallarında musiqinin, şərqinin önəm daşıdığına diqqət yetirmiş, fikri124
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nin izahı üçün yenə əfsanələrə müraciət etmişdir. Müəllifin fikrincə: “Əski əsərlərdə yazıldığına görə, Süleyman peyğəmbərin məbədində tütək və s. musiqi alətləri çalan minlərcə rahib
hazır bulunurmuş və mehrab önundə şərqi söyləyərək ibadət edərlərmiş” (12, s.12).
Qeyd edək ki, folklorun digər janrlarında olduğu kimi, Ə.Cəfəroğlunun araşdırmalarında əfsanələr nəzər-diqqətdən kənar qalmamış, təhlilə cəlb edilmişdir. Xüsusilə, “Azərbaycan
türklərinin ədəbiyyatı” əsərində alimin XVII yüzilin xalq yaradıcılığına dair mülahizələri maraq doğurur: “XVII əsr ümumən Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının tarixində dönüş nöqtəsi
təşkil etməkdədir. Siyasi şərtlər ardıcıl şəkildə bu ədəbiyyat sahəsinin daha da parlamasına,
geniş xalq kütlələri arasında rəğbət qazanmasına səbəb olmuşdur. Şah Abbasla əsası qoyulan
farslaşma hərəkatı xalqı öz keçmişinə, ənənələrinə, əfsanə və rəvayətlərinə, nağıl və dastanlarına qayıtmağa məcbur etmişdi... Hər iki Azərbaycanın zaman-zaman üzləşdiyi üsyanların
acıları tarixi əfsanələrin əsas hədəfi olmuşdur” (7, s. 134). Beləliklə, alim bu dövrü Azərbaycan folklorunun nağıllar, dastanlarla yanaşı, əfsanələrin də yaranması üçün gərəkən bir məqamı kimi səciyyələndirmiş, səbəbi isə yad dilin xalq tərəfindən qəbul edilməməsi və tez-tez baş
qaldıran etirazlara bağlamışdır.
“İranla Turanın paylaşılamayan Şirini” məqaləsində isə Ə.Cəfəroğlu Nizaminin məşhur
“eşq qurbanı” qəhrəmanı Şirini gah xristian, gah erməni kimi qələmə verənlərə qarşı qəti şəkildə etiraz etmiş, qədim zamanlardan bəri türk epik əsərlərində qadının bir qəhrəman, bir igid
kimi öz əksini tapdığını, bu ənənənin sonralar da yaşadıldığını bildirmişdir. Hətta Nizaminin
qıpçaq türklərindən olan sevgili Afaqının Şirinin prototipi olduğunu sübuta yetirdiyi bu
məqaləsində Əhməd bəy çox maraqlı və mübahisəli bir müqayisə aparır: “Kim bilir, bəlkə də,
Afaq-Şirin birliyi “Oğuz elində bəylik yapan qızlar” ünlü əfsanəsi qəhrəmanlarından biri olmuşdur. Orta Asiya türk baxşılarına görə, “Yeddi qız” bütün oğuz elini bir zamanlar idarələri
altına almışdılar. Bu “Yeddilər”, bəlkə də, Nizaminin “Həft peykər”i olmuşdur. O təqdirdə Şirinin Afaqlığına da şübhə edilə bilməz” (3, s.67). Beləliklə, alim, yeri gəldikcə, yazılı ədəbiyyatın problemlərinin çözülməsində folklordan istifadə etmiş, bəhs olunan məqamda isə
“Xosrov və Şirin”lə “Yeddi qız” arasında paralellər aparmışdır. Bundan əlavə, Ə.Cəfəroğlunun topladığı folklor materialları icərisində əfsanələrə də yer ayrılmışdır (4; 5; 6 və s.).
Yuxarıda bəhs edildiyi kimi, mühacir ziyalılar hər fürsəti dəyərləndirməyə çalışmış,
folklor örnəklərinin yaşaması üçün çox vaxt onları özlərinin müxtəlif səpkili əsərlərinə daxil
etmişlər. Sovet siyasi rejiminin hökmü ilə günahsız yerə ölümə məhkum edilən, uzaq Sibirdə
əsirlikdən möcüzələrlə qurtararaq, vətənindən didərgin düşməyə məhkum olan və çox böyük
əzablardan keçərək İrandan Türkiyəyə velosipedlə gedərək mübarizəsindən geri dönməyən
Azərbaycanın mücahid oğlu Əziz Alpoud (Mir Əbdüləziz Seyid) da Qazax rayonundakı Mollaqayası (1, s.86), Bakı yaxınlığında “Usta-şagird” ovdanı (1, s. 207) ilə bağlı əfsanələri “Həyatımın hekayətləri” memuarına daxil edərək onları əbədiləşdirmək istəmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın Güneyindəki əfsanələrin toplanıb nəşr və təbliğ
edilməsində Bəhruz Həqqinin müstəsna xidməti vardır. “Əgər saysız xalq rəvayətlərində yalnız
yaşamdakı olaylar göstərilirsə, əfsanələrimizdə türk millətinin həm keçmiş, həm indiki, həm də
gələcəkdəki həyatını məcazi olaraq ədəbi təsvirdə görmək mümkündür” (8, s. 16), – yazan
Bəhruz bəy “Eyyub Ənsari dağı və Durbaş kəndi”, “Oğlan-qız daşı”, “Sarı qorxan qalası”,
“Koroğlu bulağı”, “Əli bulağı” və digər əfsanələrini kitabına daxil etmişdir (8, s.136, 140, 141).
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SUMMARY
The article titled “Legends in the Azerbaijani emigration folklore studies” analyzes researches
conducted in the emigration over the following genre of folk literature - legends. The article pays
special attention to the legends which either have not or have poorly been researched in Azerbaijan.
The works of prominent representatives of emigration scientific-theoretical thinking, like
M.A.Rasulzadeh, A.Jafaroghly, M.B.Mammadzadeh, B.Xakky and others have been specifically
focused and drawn to the systematic analysis for the first time.
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Dünyanın görkəmli, fateh, dahi insanları ədəbiyyata, mədəniyyətə, incəsənətə həmişə
önəm vermişlər. Bu sahədə çalışanları qiymətləndirmişlər, dəyərləndirmişlər. Bu baxımdan
Azərbaycanın ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət sahəsindəki uğurları Ulu Öndər Heydər
Əliyevin də diqqətindən yayınmamışdır. Bunları xalqımızın sərvəti və intellektual mülkiyyəti
adlandırmışdır:
“Bizim mənəvi potensialımız – ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz intellektual potensialımızın əsasını təşkil edir... Bunu yaradanlar bizim xalqın dahi insanlarıdır” (1).
“... Azərbaycan xalqının milli sərvəti və intellektual mülkiyyəti, eyni zamanda Azərbaycanın ədəbiyyatdır, mədəniyyətidir...” (1) – kimi fikirlər bu sahədə çalışanlara, sanki stimul
vermişdir. Daha da çalışmağa həvəsləndirmişdir.
Ömrünü-gününü balalarımıza həsr edən müəllimlərin, həkimlərin, şairlərin haqqı qarşısında həmişə özümüzü borclu hesab edirik. Əgər əlinə qələm tutmaqda, həyatda addımlarını
möhkəmlətməkdə, dünyanın eniş-yoxuşu ilə irəliləməkdə və s. müəllimin, sağlam olmaqda,
sağlam bədəndə sağlam ruh yaşar prinsipinə əsaslanaraq balalarımızın keşiyini çəkən həkimin
qarşısında nə qədər borcluyuqsa, о qədər də şairin, yazıçının qarşısında borcluyuq. Çünki balalarımızın-gələcəyimizin mənən mətinləşməsində əvəzsiz rolu olmuş bu şəxsiyyətlərin zaman-zaman tanınması bizlərin borcudur.
Uşaqlar üçün yazılan əsərlər ictimai mühiti, inkişafı, idrakı, zövqü, nitqi, bilik dairəsini
nəzərə almaqla bərabər uşaqların yaş xüsusiyyətlərini də unutmamalıdır. Yalnız uşaq aləminə
dərindən bələd olan sənətkarlar, poetik duyumu güclü, həssas müşahidəsi, maraq dairəsi çox
geniş, daha çevik, praktik düşünmə qabiliyyəti olan uşaqlara zövq verən, incə hisslər oyadan,
zəngin təbiətimizə, durnagözlü bulaqlarımıza, dərələrimizə, başıqarlı dağlarımıza, qəhrəmanlıqla dolu həyat yolu keçmiş baba və nənələrimizə və s. hadisələrə qarşı maraq oyadan əsərlər
yarada bilər.
R.Yusifoğlunun təbirincə desək, “özlərindən hündür gülü dərməyə” can atan, böyüklər
üçün olan ədəbiyyatı da belə oxumaqdan çəkinməyən uşaqların tələbatı daha maraqlı və dərindir. Təqdirəlayiq bir işdir ki, uşaq ədəbiyyatına maraq var və güclüdür. Çünki Azərbaycan
uşaq ədəbiyyatında bədii ifadə forması sadə və aydın, ideya məzmunu qabaqcıl, cəsarətli fikir
yürütmə qabiliyyəti olan sənətkarlar var, onlardan biri də R.Yusifoğludur.
R.Yusifoğlu hələ sovet vaxtı söyləyirdi ki, “17 Xrebtovı küçəsi var, amma bir Qaçaq
Nəbi küçəsi yoxdur” (9, s. 398).
«Milli yazıçı əxlaqı və milli bədii obrazların yaradılması bir-birini tamamlayan qanunauyğun hadisədir» deyimini əsas tutsaq müşahidə edərik ki, Rafıq Yusifoğlu da belə şairlərdəndir. R.Yusifoğlu dilində «Allahü əkbər» «Ey göyün-yerin sahibi»nə üz tutaraq» «Tanrı dərgahına gedən yolla irəliləyir, «Tanrı payı» istəyir. Öz humanist, mərd, alicənab xarakterinə uyğun
«Tanrım, şükür kərəminə», «Biz öz taleyimizin ağası deyilik» söyləyir. Həyat gerçəkliyini necə
söyləmək lazımdır, onun dəyəri, ölçüsü nədir?! Əlbəttə mənəvi dəyərlərə dayanan sağlam məna,
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sağlam fikir! Mənə elə gəlir ki, bütün bunları R.Yusifoğlu yaradıcılığında görməmək mümkün
deyil. Henrix Böllin qeyd edir ki, yazıçılar uşağı öz adı ilə çağırmalıdırlar.
Uşaq ədəbiyyatını bildiyimiz kimi, böyüklərin ədəbiyyatından ayırmamaqla öyrənirik.
Çünki uşaqlarda ətraf aləmə daha maraqla baxmaq, hadisələrə öz ağıl dünyalarının baxışları
ilə yanaşmaq, hər kiçik sevincin atəşində daha güclü yanmaq, kəpənəyin al-əlvanlığı, quşların
civiltisi, küləyin səsi, ayın parıltısı, yağışın şırıltısı, ulduzların göz vurması, damlaların ləçəkləri üşütməsi və s. uşaqların ecazkarlığında xoşhallanmaq duyğuları heç də az deyil. Bu baxımdan R.Yusifoğlu yaradıcılığı da şeh düşəndə çiçəklərin parıldamasına, yarpaqların pıçıltısına, çayların mahnı oxumasına, buludların ağlamasına, kəpənəyin üşüməsinə, ulduzların göz
vurmasına aid uşaq şeirləri ilə zəngindir.
Ay kəpənək, kəpənək,
Söylə nə düşünürsən?
Qar kimi ağ güllərin
Üstündə üşümürsən?
Kaktusu kirpiyə bənzətməyi, antenanı maraqlı bir rezanansla tilova oxşatmağı, dağdan
qayıdan əks-sədanı uşaq şıltaqlığı ilə bərabərləşdirməsi, babanın dili ilə nəvəni kal meyvələrə
tay tutması, maraqlı bir epizoda çevrilmişdi. Və ya tənbəlliyin pis bir vərdiş olmasını inandırıcı bir ustalıqla qələmə alması sənətkar yaradıcılığının sağlam fikir, sağlam məna kriteriyalarına uyğunluğunu sübut edir. Uşaq ədəbiyyatı sahəsində də sevilib-seçilən əsərləri dərsliklərə
düşən, digər dillərə də tərcümə olunan sənətkarlarımızdandır. Azərbaycan torpağının gözəlliklərini; dağını-daşını, otunu-çiçəyini, ağacını-meyvəsini, gölünü-çayını, ətirli yamacını - boz
təpələrini, tarixi keçmişini-gələcəyini, kənd həyatını, şəhər ab-havasını istedadlı sənətkarın
qələmindən tökülən inci sözlərin köməyi ilə bir daha sevildiyini maraqla izləyirik.
Ona mehriban olsan,
Mütləq açacaq çiçək.
Tikanlar arasından
Burnunu göstərəcək.
Saç-saqqalı ağdı bu.
Dağdan ağır dağdı bu.
Adama söz qaytarır
Elə bil uşaqdı bu.
Dəymişi seçə bilmirsən,
Sən özün də hələ kalsan.
R.Yusifoğlu yaradıcılığında uşaqları Qobustana, Qəbələyə, Qubadlıya, Gəmiqayaya,
Örənqalaya, Şuşaya, Xocamsaxlıya poeziyanın dili ilə yaratdığı poetik Azərbaycan xəritəsinə
səyahətə aparır. Bu bölgələrin tərənnümü, vəsfi şairin ruhlandığı, həvəsləndiyi doğma torpaqlarımızın sehrli aləmindən irəli gəlir. Uşaqlığı, gəncliyi Qubadlının ən gözəl bölgələrindən
olan, bir tərəfi qalın meşələri, soyuq bulaqları, yam-yaşıl laləli düzləri ilə hamıda heyranlıq
doğuran Əyin kəndi ilə, bir tərəfi Bərgüşadla, digər tərəfi gözəl, ilıq ab-havası Toronlu kəndi
ilə əhatəyə alınmış Çardaxlının tərbiyə aldığı ailənin saf qəlbli, təmiz kişi ləyaqətli el- obanın
da sənətkarın istedadının daha da mükəlləşməsmdə istisna xidməti vardır. Onun «Yurdum-yuvam», «Ətirli düymələr», «Ocaq yeri», «Aylı cığır», «Qəm karvanı», «Həsrət köçüm», «Şirin
yağiş», «Çiçək yağışı», «Daha uşaq deyiləm», «Bahar qatarı», «Şirin yuva», «Dəniz səviyyəsi», «Təzə sevdalara doğru», «Azərbaycan poeması, axtarışlar, perspektivlər», «Xatirə kəcavəsi», «Böyük arzuya gedən yol» və s. kitablarına toplanmış şeirlər lirik obrazların düşüncə
və fıkirlərini daha konkret detallarla uşaq duyumuna uyğun olaraq bədii portret yaratmaq,
həyat gerçəkliyini söyləmək, düşünülmüş mənəvi münasibətlər oyatmaq, milli taleyin tarixi128
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liyini sübut etmək, etnik-mədəni sistemin inkişafı ilə bağlı fikirləri araşdırmaq və s. mənəvi
maneralara toxunmuş poetik duyğuların məhsuludur. Burada hər şeirin - hər çiçəyin (Elə onun
hər bir şeirini çiçəyə bənzətmək olar. Onlar da çiçək kimi ətirlidir. Bu şeirlərin ətri onun mənasındadır. 9, s. 389) mənası dərindir, «Çəmənin yaxasına düzülmüş düymələrdir» uşaqları,
oxucuları düşündürən nəsihətdir, məsəldir. «Göz – ürəyin aynasıdır» fikri «Pəncərə» şeirində:
Pəncərəsiz yaşamaq,
Bil ki, əfsanə sözdü.
Ürəyin pəncərəsi
Bir cüt işıqlı gözdü. - belə ifadə olunmuşdur.
Və ya «İnsanın əzəli də, axırı da torpaqdır» ifadəsi «Adam balaca olanda da» adlı şerində belə poetikləşmişdir.
Həyatın sərt üzünü.
Görüb çaşır adamlar.
Böyüdükcə torpağa
Yaxınlaşır adamlar.
«Boyuna qamış ölçüm» ifadəsi bataqlığı, pisliyi, yamanlığı, bədliyi sevməyən şair onun
boyuna qamış ölçmüşdür:
Gölməçə gözəlliyi,
Aldadır öz qoynuna.
Təbiət qamış ölçüb,
Bataqlığm boynuna.
Mənə elə gəlir ki, Qubadlı həsrətini heç zaman unutmayan şair hər yerdə bu nisgilə toxunmuşdur, hətta bu həcmcə kiçik, mənaca dərin «Mənə göy üzü verin» şerində də:
Мənə göy üzü verin,
Göy-Vətən əvəzidi.
Quşu-quşa döndərən,
Yaşamaq həvəsidir! – deyərək, göy üzünün Qubadlıya düşən payıyla təsəlli tapmağa,
həvəs stimulu qazanmağa çalışır.
Deməli, belə şairlər milli ideologiya baxımından dövlətçilik düşüncəsini inkişaf etdirmək, yaşatmaq, tarixi sınaqlardan üzü ağ çıxmaq, sınmamaq, həm də Azərbaycan şairinin
ideoloqa çevrilməsi labüdlüyünü ideoloji tələbatın qanunauyğunluğunu sübut edirlər. İdeologiyanı təkcə «rəsmi ədəbiyyatda (N.Cəfərov) axtarmaq yox, lirik pafosun təlatümündə də tapmaq mümkündür.
Bu baxımdan R.Yusifoğlu yaradıcılığının ip uclan bu cığırdan keçir. Yüz bəzək götürən,
min bir bəzəyə naz edən lirik poeziyaya öz gözəl naxışlarını vurmuşdur. Lirikanın mələyi olan
sevgi notlarını yeniləri ilə əlvanlandırmışdır. «Şair ömrü», «Dəniz sahilində» «Dayanıb intizarla», «Bir ürək göynədən həsrətlə», «Qara bulud kimi», «Hər gün gözləyirəm yolunu sənin»
deyir. «Ay mənim olmaq istəyən gül» «Gəl çəkim sığal tellərinə», «Ay bahar yarpağı».
«Mənim qanadlı çiçəyim», «Kəpənək qanadlı gözəl» «Saçları payız gözəlim», «Həzin
kövrək bir sevdayla» «Həmişə dənizin sahilindəyəm», «Gəl, nazına qurban olum», «Tale qismətimə səni göndərib».
Romantik olmaq, romantikaya meyl etmək, о demək deyil ki, dünyanı yalnız bu çərçivədə görəsən. Reallıqla alınan, düşünülən fikirlər romantika pəncərəsindən daha maraqlı və
orijinal görünür.
«Səndən bir xəbər yoxdur», «Üstünüzdən əsir həsrət yelləri», «Öləzisə bu sevginin közləri», «Qorxuram ki, deyəm: Bu eşqin gəldi sonumu?», «Bu məhəbbətin sonu kaş hicranla bitməyə», «Öyrəş mənsiz yaşamağa», «Sönməyə məhkumdur ən gur çıraq da», «Çarə varmı gün
əyilsə batmağa».
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"Mənim gəlbim qan ağlayır", "Kim nə deyir desin", "Hər sözünə can deyərdim", Mənim
şipşirin gözləri yaşıl bənövşəm" və ya:
«Ürək fəqan qoparır», «Ay Bərgüşad, ay Həkəri», «Qubadlım», «Ocaqları sönən yurdum», «Həsrət qaldığımız yerlər», «Ayrılıq», «Oxuma bülbül oxuma», «Gözümün qan cığırları», «Şimşək işığında», «Alova dönür»...
Elm yollarının da ağırlığı, çətinliyi və bu yolların sonsuzluğu R.Yusifoğlunu usandırmamışdır. Daha da əzmlə yazıb yaratmışdı. Bir neçə elmi müşavirələrin iştirakçısı olmuşdur.
«İlin ən yaxşı kitabı», «Vətən», «Qızıl Qələm», «Araz», «Tofıq Mahmud» və s. ədəbi mükafatların laureatıdır.
Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, filologiya elmləri doktoru, professor Rafıq Yusifoğlu həm də ali məktəb tələbələri üçün yazılmış üç dərsliyin və bir monoqrafiyanın müəllifidir.
«Ətirli düymələr» kitabı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Azərbaycan Mətbuat Komitəsinin və Azərbaycan Gənclər Təşkilatı Mərkəzi Komitəsinin mükafatına layiq görülüb. Bu
gündə böyük şövqlə yazıb yaradan Rafiq Yusifoğluna cansağlığı, uğurlar arzulayırıq.
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С.Х. ГАФАРОВА
ТВОРЧЕСТВО Р. ЮСИФОГЛЫ
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется творчество профессора Р.Юсифоглы, который является автором
не только учебников и монографий, но также и прекрасных стихотворений, созданных им для
детей. В произведениях Р.Юсифоглы, нашли свое отражение многие проблемы, которые
волнуют не только взрослых, но и детей.
S.H. QAFAROVA
R. YUSIFOGLI’S CREATIVITY
SUMMARY
Creativity of professor R.Yusifogli which is the author of textbooks and monographies, as well
as fine poems created for the children is analyzed in the article. A lot of problems which excite not
only adults, but also children have found their reflection in R.Yusifogli's works.
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Türkiyə ədəbiyyatının özünəməxsus fikir və düşüncələri ilə seçilən yazıçısı Səbahəddin
Əli 25 fevral 1907-ci ildə Bolqarıstanda anadan olmuşdur. Atası kapitan Əli Səlahəddin, anası
Hüsniyyə xanım idi. Səbahəddin yeddi yaşında ikən məcburi şəkildə əvvəlcə İstanbul Üsküdarda Füyuzat-ı Osmaniyyə məktəbinə göndərilir. Daha sonra ailəsi ilə bərabər Çanaqqalaya
gedir və Çanaqqala ibtidai məktəbində təhsilinə davam edir.
Ala gözləri və dalğalı saçlarıyla Səbahəddin gözəl uşaq idi. Məhəllələrindəki qonşuları
ona "səhər ulduzu" deyərdilər. Küçədə çox gəzməz, uşaqlarla çox oynamazdı. Anası əsəbi qadın idi. Səbahəddindən çox o biri oğlu Fikrətə qayğı göstərərdi. Arada bir Səbahəddini danlayar, hətta döyərdi. Bu davranış Səbahəddinə çox pis təsir edirdi. Buna görə də anasının onu
sevmədiyini düşünərək, atasına daha çox bağlanmışdı. Ailəsinin tələbatını ödəmək üçün onun
çəkdiyi çətinliklər balaca Səbahəddinə çox pis təsir edirdi. Səlahəddin bəy və Hüsniyyə xanım
arasında yaşanan mübahisələr və münaqişələr onun psixikasını zədələyirdi.
Səbahəddin Əlinin hekayə yazmağa başlamasında atasının böyük rolu olmuşdur. Atası
uşaqlıq illərində bazarda gördüklərini ondan yazmasını istəyərdi. Əli bir dəfə yazısına "Səhər
sübhdən atamın həzin səsiylə oyandım" deyə başlamışdı. Atası hirslənir və "Yalançı, yaramaz. Sübh açılmamış səni zorla yatağından qaldırıram. Mənim necə həzin səsim ola bilər?
Hiss etdiyin kimi yaz” deyərək məsləhət verir.
Ədrəmit ibtidai məktəbini 1921-ci ildə bitirən Səbahəddin Əli İstanbula, dayısının yanına gedir. Heç bir məktəbə qəbul ola bilmir və Balıkəsirə geri dönür. Burada Müəllim məktəbinə qəbul olunur. 1924-cü ilin fevralında məktəb yoldaşları ilə qəzet çıxarmağa başlayırlar.
Məktəb qəzetindən başqa “Yeni yol” jurnalına məqalələrini göndərir, xatirə dəftəri tutur, roman oxuyur, fürsət tapdıqca kinoya, teatra gedirdi. Əli Canip onun ədəbiyyat müəllimi olur.
Səbahəddin Əli fürsət tapdıqca müəllimi ilə söhbət edərdi. “Yaxşı məqalə necə yazılır?” deyə
soruşduqda Əli Canip gülümsəyərək: “Çox oxumaq lazımdır” deyə cavab verir.
Bundan sonra Səbahəddin Əli “Həyat” jurnalında "Ədəbiyyat həvəskarı olan gəncə
məktub" adlı məqaləsini dərc etdirir.
Payızın sonlarında çox sevdiyi atasının vəfat etməsi Səbahəddin Əlini sarsıdır. 12
noyabr 1926-cı ildə "Atam üçün” adlı şeirini yazır. Şeir 15 yanvar 1927-ci ildə Orxan Seyfinin redaktoru olduğu “Günəş” jurnalında nəşr olunur: “Allahım! Bu gün indi yazıq ömrümün
ən matəmli bir günü” yazır.
Səbahəddin Əli yalnızca “Çağlayan”da deyil, “Sərvət-i Fünun” jurnalında da şeirlər, hekayələr nəşr etdirirdi. 1926-cı ildə "Gecənin kamanı", "Sabah", "Görəsən", "Körpü uşaqları",
"Müəllim", "Körpü gecələri", "Dərə", "Nə qazandıq", “Qəlbimdəki sevginiz", "Bədbin" və
"Bir macəra” şeirləri bu jurnalda dərc olunmuşdu. Bunlarla yanaşı, 1926-cı ildə Akbaba
jurnalında "Yanğın", "Subay kirayənişin", "Telefonu olsaydı" başlıqlı yumoristik hekayələri
də nəşr olunur. Səbahəddin Əli 21 avqust 1927-ci ildə İstanbul Müəllim məktəbini bitirir. İşləmək üçün Ankaraya, 1 oktyabr 1927-ci ildə isə dayısı ilə birlikdə Yozqata gedir. Yozqatda
müəllimlik həyatı başlayır. Bir ilə yaxın Yozqatda ibtidai sinif müəllimi işləyir. İstanbulda
sevdiyi qız olduğu üçün bu şəhər üçün çox darıxırdı. Nahid adlı xanım isə onu ancaq dostu
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olaraq sevirdi. Yozqatdan Nahidə yazdığı məktubların heç birinə cavab ala bilmyən Səbahəddin Əli bu hisslərini "Bir macəra" adlı şeirində qələmə alır. Səbahəddin Əli, sevgisinin təktərəfli olacağını bildiyi üçün Nahid xanıma 20 Fevral 1928-ci ildə məktub yazaraq bundan
sonra ona sevgili kimi deyil, dost kimi davranacağını bildirir.
Səbahəddin Əli Yozqatda təklik və çətinlik dolu günlər keçirir. "Uzan və yat", "Məfkurəçi", "Bədbin" adlı şeirlərində bu günlərin təsvirinə geniş yer ayırmışdır.
1928-ci ildə Səbahəddin Əli İstanbula gələrək Ərənköydəki qohumlarının yanında qalır.
Təhsil Nazirliyi xarici dil müəllimləri yetişdirmək üçün o illərdə Avropaya tələbə göndərirdi.
Elan olunmuş imtahandan müvəffəqiyyət qazanaraq Almaniyaya gedir. Dil öyrənmək üçün
bir qadının evində kirayə qalır. “Kürk mantolu Madonna” romanında Səbahəddin Əlinin Almaniyada yaşadığı tələbə həyatı öz təsvirini tapmışdır. Oxuduğu məktəbdə alman tələbələrindən biri "bu parazit Türkləri buralardan qovmalıyıq" deyərək türkləri təhqir edir. Səbahəddin
isə “biz sizin hökumətinizdə, hökumətimiz tərəfindən verilən pul ilə oxuyuruq. Parazit deyilik, sözünü geri al" deyə cavab verir. Alman tələbə bu sözləri təkrar edincə Səbahəddin onu
yumruqlayır. Alman hökuməti də belə tələbə istəmədiyini söyləyərək onu geri yollayır.Vətənə
geri dönən Səbahəddin Əli Orxanelinde ibtidai sinif müəllimliyinə başlayır. 1930-1931-ci
tədris ili ərəfəsində Aydın Orta məktəbində alman dili müəllimi kimi işinə davam edir.
"Bir meşə hekayəsi", "Bir gəmiçinin hekayəsi" adlı ilk ictimai məqalələrini yazaraq
“Rəsimli ay” jurnalında nəşr etdirir. Nazim Hikmət o illərdə “Rəsimli ay” jurnalında korrektor
işləyirdi. O, Səbahəddin haqqında danışaraq belə deyirdi: "Məzmun baxımından yeniliklər
vardır. Bu gəncin istedadlı yazıçı olduğu ilk sətirlərindən hiss edilir”. Səbahəddinin ilk hekayəsinin “Rəsimli Ay” jurnalında nəşr olunması artıq onun da müəyyən bir tərəf tutduğunun
sübutu idi. Türkiyəyə qayıdıb “Rəsimli ay” jurnalındakı yeni yazıçılarla tanış olduqdan sonra
əməlli başlı sosializmə yönəlir.
O, tətil üçün İstanbula gəlir, lakin bir az sonra geri dönmək məcburiyyətində qalır. Bu
dəfə Aydın məktəbində şagirdlərin çantalarından Türkiyə Kommunist Partiyasının “Qırmızı
İstanbul” adlı qəzeti tapılır. Bundan başqa bəzi şagirdlər Səbahəddin Əlinin dağıdıcı təbliğat
apardığını iddia edirlər. Səbahəddin Əli 3 il məhbus həyatı yaşayır. Lakin həbsxanada da
fəaliyyətindən qalmır. Bu illərdə Quyucaqlı Yusufla və jandarma Bəkiri öldürən Xəlil Efe ilə
tanış olur. Yeni Anadolu qəzetində "Bir idealist və bəşəriyyət" ilə "Marks və Freyd" adlı tərcümələri nəşr olunur.
Şagirdlərindən Məlahət Muxtar adlı xanıma vurulmuşdu. Bu hisslər həm də qarşılıqlı
idi. Aşağıda qeyd etdiyimiz misralar məhz Məlahətə yazılan şeirdən misralardır:
Başını sinəmə daya sevgilim
Gözəl saçlarında dolaşsın əlim
Bir gün ağlayaq, bir gün gülək
Sevişən yaramaz uşaqlar kimi.
Səbahəddin Əli 29 oktyabr 1933-cü ildə Cümhuriyyətin onuncu ildönümündə çıxarılan
əfv qanunu ilə həbsxanadan azad edilir.
1932-ci ilin yay aylarında əmisi Saleh bəyin evində tanış olduğu Aliyə xanımla evlənməyə qərar verir. Əmisinin Aliyə xanımın ailəsinə yazdığı məktuba müsbət cavab gəlir. Evlilik həyatı ilə bağlı Səbahəddin Əli belə deyir: "Mən öz-özümə hər barədə idarə edə bilirəm.
Lakin müntəzəm və ciddi bir həyata möhtacam və ancaq bu şəkildə daha da çox və faydalı
işlər görə bilərəm." 16 may 1935-ci ildə Kadıköydə evlənirlər. Evliliyin çətinliklərinə baxmayaraq Səbahəddin Əli yenə də xoşbəxt idi. Bu xoşbəxtliyini Məlahət Togar adlı dostuna belə
dilə gətirir: "Yenə də sevirəm! Lakin bu səfər həyat yoldaşımı!!!"
Səbahəddin Əli 3 dekabr 1938-ci ildə Musiqi məktəbinə Türk dili müəllimi təyin edilir.
Ankarada Qərənfil küçəsində iki otaqlı evdə yaşayır.
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1939-ci ilin aprel ayında "İçimizdəki şeytan" romanı Ulus qəzetində nəşr olunur. “İçimizdəki şeytan” romanının əsas hədəfi irqçi və turançılar idi. Turançıların səbri daşmışdı. Qəzetlərdə, jurnallarda tez-tez Səbahəddin Əliyə təzyiqlər göstərirdilər. Ona Rum deyirdilər.
Səbahəddin Əli isə ittihamlara cavab vermirdi.
Səbahəddin Əli bir müddət Türkiyə Sosialist Partiyası orqanı olan “Gerçək” jurnalında
yazmağa başlayır. Sonra Əziz Nesin və Rıfat İlqazla bərabər müxtəlif qəzetlərdə işləyir. 25
noyabr 1946-cı ildə yayımlanmağa başlayan və satiraya ilk dəfə sosial siyasəti gətirən “Marko
paşa” jurnalı çox böyük bir maraqla qarşılandı. Səbahəddin Əli üçün bu jurnalın 16 dekabr
1946-ci il tarixli sayında çıxan "Hamınızın kökünə kibrit suyu" başlıqlı məqaləsinə görə iddia
irəli sürülür. Məqalələr əslində onun deyildi. Sadəcə qəzetin məsul müdiri olduğundan və yoldaşlarının adını hakimə vermək istəmədiyi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürmüşdü.
Səbahəddin Əli 1947-ci ildə də “Sırça köşk” əsərini nəşr etdirdi. Yazıçının daha öncə
çıxan məqaləsi bəhanə edilərək kitabın Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə satışına qadağa qoyulur. Bu ərəfədə həbs olunur. Üç aya yaxın həbs həyatı yaşayır. Qızı Filiz üçün çox darıxırdı.
Həbsdən çıxdıqdan sonra vəziyyəti çox pis idi. İşsiz qalmışdı. Məqalələrini çap etdirəcək
qəzet, jurnal tapa bilmirdi. Xəyallarında “Ankara” adlı roman yazmaq var idi. Lakin polis nəzarətini onun üzərində daha da gücləndirirdi.
"Nə çətin imiş" adlı məqaləsində yaşadıqlarını belə qələmə alırdı: "Bu günün bəzi nüfuz
sahibi şəxsləri kimi cibimizi doldurmuruq, mövqe arxasınca qaçmırıq. Daxili və xarici banklara pul yatırmırıq, mənzil sahibi olmaq kimi xəyallarımız yoxdur. Mübarizəmiz müddətində
özümüz üçün heç bir şey istəməmişik. Yalnız və yalnız, bu yurdun bütün yükünü çiyinlərində
daşıyan milyonlarla insanın dərdinə dərman olacaq yolları tapmaq istəmişik. Bu necə də bağışlanılmaz günahıymış məgər!“
Səbahəddin Əli həbsdə tanış olduğu Həsən Tural ilə görüşür. Həsən Tural Ədirnəqapıda
bərbər idi. O, Səbahəddini qaçaqçı Əli Ərtəkin ilə tanış edir. Danışıqlarına görə 31 martda
İstanbulda Ədirnəqapıdan Kırklarelinə yola çıxılır. Hadisənin bundan sonrasını Əli Ərtəkin,
sorğu-sual zamanı hakimə belə izah edir: "Gecə Skopya ilə Yündolan arasında Sazara kəndi
istiqamətində gedirdik. Bu zaman Əli bəy özünün “Marko paşa” qəzetinin sahibi Səbahəddin
Əli olduğunu, indiyə qədər hər kəsdən gizləndiyini, məqsədinin Bolqarıstana getmək olduğunu və mənə verəcəyi puldan bəhs etdi. Beləcə danışaraq yolumuza davam edirdik. Sazara yoluna çıxdıq. Söylədiyi sözlər məndə nifrət oyandırmağa başladı. Onu polisə təslim etməyi düşündüm. İçimdəki nifrət mənə ona kömək etməyə mane oldu. Onu səhv yola yönləndirərək bir
dərəyə gətirdim. Mənə Moskvaya gedəcəyini və orada pasport alıb türkləri təşkilatlandıracağını deyəndə artıq dayana bilmədim. Bundan sonra Əlinin türklüklə əlaqəsi olmadığını anladım.
Əlimdəki odunla üç dəfə vuraraq Səbahəddin Əlini öldürdüm. Nəfəsi kəsilmişdi. Ölmüşdü.”
Məzarı öldüyü yerdədir. Sanki sonunun necə olacağını bilirmiş kimi 1931-ci ildə
yazdığı "Dağlar" adlı şeirində belə deyirdi;
Bir gün qəbrim bilinsə,
İsmim ağıza alınsa,
Yerim soruşan olsa;
Mənim məskənim dağlardır.
Ölümü ilə bağlı hələ də müəmmalı məqamlar vardır. Hər kəs fərqli iddialar irəli sürürdü. Bəziləri deyir ki, Səbahəddin Əli işkəncələrə məruz qalaraq öldürülmüşdür. Bəziləri də
deyir ki, Bolqarıstan sərhədinə yaxınlaşdığı zaman yazıçı Milli Təhlükəsizlik tərəfindən bilərək güllələnmişdir.
Nə olursa olsun Səbahəddin Əlinin bu gün türk oxucusunun qəlbindəki yeri başqadır.
Çünki o hər zaman xalqına səslənən, xalqı üçün çətinliklərdən çıxış yolu axtaran yazıçı
olmuşdur.
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AMERİKA FEMİNİST ƏDƏBİYYATI TARİXİNDƏN
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Feminist ədəbiyyatı adından bəlli olduğu kimi feminizm prinsiplərinə əsaslanan bərabərlik uğrunda qadın mübarizəsinin ətrafında cəmlənən istənilən ədəbi işə əsaslanır. İlk dəfə
bu ədəbiyyat Amerika, daha sonra İngiltərə və Fransada yaranmışdır. İlkin mərhələdə siyasi
publisistik xarakter daşısa da, daha sonra “qadın” problemi ön plana çəkildi. Feminist ədəbiyyatı feminizm hərəkatının bir çox xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Bu xüsusiyyətlər feminist ədəbiyyatını daha dəqiq başa düşməyə kömək edir. Feminist ruhlu əsərlərin heç də hamısı
sırf bərabərlik uğrunda məqsədə çatmağa istiqamətlənmirdi. Sadəcə bu yolla qadınlar inanırdılar ki, cəmiyyətdə onlara qarşı olan bu fikri dəyişmək mümkün olacaq.
Ədəbiyyatda feminizm termininin 300 izahı vardır. Belə demək olar ki, feminizm sosial
- siyasi termin olub qadınların cəmiyyətdə incidilməsi, kişilərin üstün tutulması və qadınlar
üzərindəki gücunü izah edir. Hazırda kişi və qadınlar demək olar ki, müəyyən səviyyədə həyatın bütün sahələrində bərabər hüquqa malikdirlər. Lakin bir zamanlar qadınlar əsas hüquqlardan-səs vermə, azadlıq, mülkiyyət və s. məhrum idilər. Məhz bu hərəkat da, qadının yaşadığı cəmiyyətdə hörmət qazanması, məhrum olduğu hüquqları əldə etməsinə yönəlmiş qadın
haqqlarının qorunması, bərabər hüquqluluğun yaranması məqsədi daşıyan inqilabi bir hərəkatdır. Geniş mənada cəmiyyətin hər bir sahəsində kişilərlə bərabər qadınların da kişilər kimi
eyni bərabər hüquqa can atmasıdır.
Tarixi baxımdan feminist tədqiqatçılar feminizmi 3 müvəffəqiyyətli “dalğa”ya bölürlər.
Ι dalğa əsasən qadınların səs vermə hüququnun yaranması ilə əlaqəli bir hərəkat olub, XIX
əsr-XX əsrin əvvəli meydana gəlib. 1960-1980-cı illəri əhatə edən II dalğa qadının hər bir sahədə başa düşülməsi, fikir azadlığının olmasına yönəlmişdir. III dalğa isə II dalğanın davamı
olub, onun uğursuzluğunun nəticəsi kimi göstərilir və 1990-cı ildən başlayıb indiyə kimi
mövcuddur.
I dalğa cəmiyyətdə qadının əzildiyi və kişilərin mərkəzdə dayanması fikri yarandığı bir
vaxtda meydana gəldi. Bu dalğanın məqsədi ilk növbədə qadının bərabər mülkiyyət hüququnun olması, evli qadının (uşaqlarının) həyat yoldaşı tərəfindən sahiblənməsi məqsədi daşıyırdı. Daha sonra XIX əsrin sonlarında bu hərəkat əsasən siyasi gücə-qadınların səs vermə hüququnun əldə edilməsinə yönəldi. Nəticədə 1918-ci ildə 30 yaşdan yuxarı və evi olan qadınlar, 1928-ci ildə isə daha da genişlənərək 21 yaşdan yuxarı bütün qadınlar səs vermə hüququna malik oldular. (Afrika-Amerika qadınlarına bu qərar 1960-cı ildə tətbiq edildi)
I dalğanın məhşur tənqidçisi, “Kiminsə şəxsi otağı” (A Room of One’s Own, 1929) əsərinin müəllifi V.Vulf (Virginia Woolf) kişilərin sosial və fiziki baxımdam qadınları necə üstələdiyini göstərirdi. O söyləyir ki, qadınlar həm özlərinin həm kişilərin qurbanıdırlar, kişilərin cəmiyyəti əks etdirən güzgüsüdürlər.
Yazıçı göstərir ki, XIX-XX əsrə kimi qadınların çoxu bütün vaxt və enerjilərini ailəsinə
sərf etmişdirlər. Boş vaxt və özlərinə vaxt ayırmaq qadınlara məxsus deyildi. O qeyd edir ki,
əsər yazmaqdan ötrü qadınlara kifayət qədər pul və kimsə tərəfindən narahat edilməyib tək
işləyə bilsin deyə öz şəxsi otağı olmalıdır (5, s. 4).
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II dalğa cəmiyyətdə fəhlə sinfinin vəziyyətinin yaxşılaşdırlmasına yönəlmiş, yalnız sosial vəziyyətin deyil, köləlik, şəxsi həyatlarının dəyişilməsi və mədəni həyatlarının formalaşmasını əhatə edirdi. II dalğa qadın azadlığı hərəkatının ən fəal tənqidçiləri “Bell Hooks” ləqəbi ilə yazan G.C.Uotkins və “Qadın sirləri” (The Feminine Mistique,1963) kitabı ilə B.Fridandır. Fridan bu kitabında “Qadın, yalnız evdar qadın olub uşaqlarını böyütməlidir” fikrini
kəskin tənqid edir. O göstərir ki, evdar olmaq və usaq yetişdirmək qadına yaradılışından məxsus olan bir şeydir-”qadının sirridir”. Ancaq bu ülvi duyğulara malik olan qadın haqqında cəmiyyətdə belə bir yanlış fikir yaranıb ki, ona, (qadına) ali təhsil, sənətə yiyələnmək, azadlıq,
söz azadlığı lazım deyil. Ondan tələb olunan yalnız bir şey var-gənc yaşlarından özünü ər axtarmağa və uşaq böyütməyə həsr etsin. Kitab qadın hərəkatına təkan verir və nəticədə Amerika cəmiyyəti strukturunda ciddi dəyişiklik edir.
III dalğa ilk iki dalğanın maraqlarını güdür, qadının səlahiyyət hüququ əldə etməsi məqsədi güdür, eyni zamanda gənc qadınların arzusuna, daxili səsini dinləməsinə yönəlmiş müxtəlif çeşitli qadınların (ağlar, zəngilər, az gəlirli, homoseksual, biseksual, lezbiyan) dünyasını
əks etdirirdi.
Feminist ədəbiyyatının heç də bütün nümayəndələri qadınlar olmayıb, qadının cəmiyyətdə rolunu, arzu və istəklərini dərk edən kişi yazıçılar da qadın problemlərinə ciddi yanaşmışdılar. Qədim Yunan şairi Safodan tutmuş (Sappho) Maarifləndirmə, Modernizm dövrünə qədər T.Hardi (Thomas Hardy, C.Meredih (George Meredith), S.Fitzgerald (Scott Fitzgerald) kimi bəzi kişi yazıçıların əsərlərində qadın probleminə toxunulduğunu görə bilərik.
Tənqidçilər belə hesab edirlər ki, qadın və kişi yazıçılar arasında elə də fərq yoxdur.
Ədəbiyyatı feminizm adlı bir hissəyə bölməyə və feminizm termini izlərini ədəbiyyatda axtarmağa ehtiyac yoxdur. Əgər belə yazıçılardan hər hansısa birinin əsərlərinə baxsaq görərik ki,
onlar cəmiyyətdə andosentrik yanaşmanı tənqid edir, əks cinsin ehtiyac və inamlarına subyektiv yox obyektiv baxışdan yanaşırlar. Məsələn; XIX əsrin yazıçısı Henrik İpsanın (Henrik
İbsen) “Kuklanın evi”(A Doll’s House,1879) əsəri. O, XIX əsr evlilik normalarını tənqid etdiyi üçün, bu əsəri ilk dəfə çap olunanda ciddi mübahisə doğurmuşdur. Maykl Meyer deyirdi ki,
əsərin məzmunu qadın hüquqları deyil, kişi və qadın olsun fərqi yoxdur hər bir şəxsin öz
kimliyini tapmasıdır (2, s. 478).
“Kuklanın evi” XIX əsr evliliyində kişi və qadının mənəvi rolunu tənqid edir. Nikah
sazişi müqəddəs sayılan XIX əsr Avropalıları üçün belə tənqid biabırçılıq və qəbuledilməz idi.
Təyziqlər nəticəsində İpsan əsərin sonunu dəyişir. Əsərin qadın qəhrəmanı Nora həyat yoldaşına bir şans da verir. Bu, əsərə elə də məşhurluq gətirmir. Sonralar belə sonluq verdiyinə
görə İbsan təəsüfləndiyini bildirir. Əsərin boyük hissəsinin tənqidi Noranın özünü tapması,
hüquqlarını aşkara çıxarmasındadır.
Feminizm ədəbiyyatında dini tolerantlığı əks etdirən əsərlər də vardır. Margarit Atvudun “Xidmətçi qadının hekayəsi” (Margaret Atwood “The Handmaid’s Tale”, 1985) buna
misaldır. Əsər elmi-siyasi üslubda yazılıb, yaxın gələcəkdə Amerika hökumətini yıxacaq totalitar teokratiya prinsiplərinə əsaslanan, feminizmə qarşı əks reaksiyalar olan bir dövrü əhatə
edir. İrqçi ruhanilərin əlində olan bir dövlətdə yaşayan qulluqçu Ofredin cinsi istismara məruz
qalması, aldadılmasından bəhs edir. Yazıçı Ofredin dili ilə teokratik faşızmə qarşı olan əks fikirlərini göstərir. Atvud “milli dəyərlər”, “qadın, evdar qadın olmalıdır” söyləyənləri ələ salır,
ən əsası müasir dini hərəkatları, xüsusiylə Birləşmiş Ştatlarda fundamentalist xristianlığı tənqid edirdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, feminist ədəbiyyatı əsərləri və yazıçılarının heç də hamısının
sonu xoşbəxt sonluqla bitmir. Qadınlar açıq-aşkar bərabərlik tələb etdiyi üçün sürgün edilir ya
da belə bir fikirdə olduqları üçün pis nəticələrlə üzləşirdilər.
Buna misal olaraq II dalğanın təsirindən qığılcımlanan B.Fridanı və H.Yakobsu misal
göstərmək olar. Beti bir sıra müşahidələrdən sonra ortaya çıxardır ki, evdar qadın olmaqla bir
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çox qadınlar heç də xoşbəxt deyillər. O, başqa şəhər ətrafı qadınlardan sorğu keçirdikdən
sonra bu mövzu üzərində kitab yox məqalə yazmaq qərarına gəlir. Amma yazılarını çətinliklə
çap etdirə bilir.
“Qul qızın həyatındakı hadisə” (İncidents in the Life of a Slave Girl, 1861) məqaləsinin
müəllifi Hariyet Yakobs (Hariet Jacobs) seksual sui-istifadəni gündəmə gətirdiyi üçün qəzet
sahibi onun yazılarını çıxartmağı qadağa qoyur. Sonra bir sıra nəşriyyat evi onun yazılarını çıxartmağı rədd edir. Nəhayət çətinliklə də olsa Bostonda çap etdirir.
Abi Kelli (Abby Kelley) onun kitabının sadə və cəlbedici üslubu olduğunu söyləmişdir
(6, s. 146 - 147).
Feminist ədəbiyyatında belletristika ilə yanaşı elmi əsərlərində də feminizmdən yazan
müəlliflər mövcuddur. Amerikan jurnalisti, qadın hüquqları müdafiəçisi Marqarit Fulerin
“XIX əsrin qadınları” (Margaret Fuller “Woman in the Nineteenth Century”,1845) essesi Birləşmiş Ştatları üçün əsas yazı hesab olunurdu.
O, Amerikadaki kişi və qadınları tədqiq edirdi. Evlilikdə bəziləri elə düşünürlər ki, kişi
evin başçısı, qadın ürəyidir. Problem də elə bu qanunun olmasındadır ki, qadını aşağı səviyyəli görürlər. Qadınlara da kişilər kimi səlahiyyətlər verilməlidir. Qadınlar nə şeriyyat nə güc
istəyir. Kişilər kimi əqli və dini azadlıqda bərabərlik istəyir. Onlar əqli və ruhi dünyalarının
zənginləşməsini istəyirlər.
XIX əsrdə feminizmin yüksəlməsindən sonra ədəbiyyatda böyük partlayış oldu və hər
bir janrda qadınların izi görünməyə başladı. Qadın ədəbiyyatını tədqiq edənlər göstərir ki, onların ədəbiyyata belə meyl etmələri ümumi maraqdan irəli gəlir. Hərəkatın ilk başlanğıcında
onlar utana-utana öz ideyalarını müdafiə edirdilər. Feministlər, həm də keçmiş dövrlərdəki qadınların əsərlərinə yeni baxışdan yanaşır, nə kimi ümumilikləri olduğunu analiz edirdilər. Qadınların həyatı barədə kişi nöqtəyi nəzərdən deyil, məhz qadınların özləri tərəfdən öz fikirləri,
daxili aləmlərinin açılması bu ədəbiyyatın vacib xüsusiyyətlərindəndir .
Feminist ədəbiyyatında ağ dərili yazıçılarla yanaşı qara dərili feminist yazıçılar da mövcuddur ki, qara dərili qadınların azad olması üçün irqçiliyin, cinsə görə ayrı-seçkiliyin və sinfi
sıxıntıların sonunu tələb edirlər. Qara dərili qadınlar da ağ dərili qadınlar kimi eyni mübarizələr ilə üzləşdi, onlar da bərabərsizliyin zirvəsində müxtəlif problemlər ilə rastlaşmalı oldular.
Bu qadınlar sübut etmək istəyirdilər ki, feminizm təkcə ağ dərili qadınlar üçün yox, qara dərili
qadınlar da üçündür.
Qara dərili yazıçılardan feminist sosial təşkilatının üzvü Bel Huks (Bell Hooks) ləqəbli
Qloria Jan Votkins (Gloria Jean Watkins) əsərlərində irqi, sinfi və gender problemini önə çəkərək zülm, əsarət və dominantlığın dəyişmədən qaldığını göstərir. Feminizm prinsiplərinə
əsaslanan “Mən qadın deyiləm?” (Ain’t I a Woman,1981) əsərində zənci qadınlara qarşı olunan cinsi və irqi zorakılığı, zənci qadınların gözdən düşdüyünü göstərir. O qeyd edir ki, cəmiyyətdə ağ dərili qadınlar təmiz bakirə kimi, qara dərililər isə cazibədar pozğun tipi kimi yer
tutub. Elə bu da, qadın məhfumunun gözdən düşməsi və zorlanmasını təsdiq edir. Qara dərili
qadınların həm kölə olması həm də iş yerlərində yerinə yetirməli olduğu işlər onların zəif cins
olmalarından irəli gəlir. Bel deyir ki, ”feminizm hərəkatı” ag dərililərin və yüksək təbəqənin
hərəkatıdır, kasıb və ag dərili olmayanların ehtiyacı üçün yaranmayıb. O, “feminizm nədir?”
sualına belə cavab verir. Nə qorxu nə təxəyyülə köklənir. Feminizm cinsi zorakılıq, zülm və
əsarətin sona çatmasına köklənən bir hərəkatdır (1, s. 52).
Baxmayaraq ki, müasir dövrdə çox dəyişikliklər meydana gəlib ancaq hələ də bütün
dünyada qadınlar tərəfindən feminist adı altında hərəkatlar baş verir. Şəhər və kəndlərin qaydaya salınmasında qadınların böyük rolu olub. Ancaq onlar hələ də əsrlər boyu norma olan
müəyyən rolları yerinə yetirməyi gözləyirlər. Müxtəlif dövrlərin feminist ədəbiyyatı feminizm
oblastı altında müxtəlif vaxtlarda çeşidli arzuları əks etdirəcək. Ədəbiyyatda qadın, qız, ana
rolları həmçinin onların tələb və inamları da dəyişikliyə uğrayacaq. Qadın hüquqlarına köklənən
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gender bərabərliyi konsepsiyası uzun yol qət etmişdir və feminist ədəbiyyatı qadınların xeyrinə
münasibətdə istənilən görünən dəyişikliklərə gətirib çıxarmaq üçün böyük mühit olmuşdur.
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К.Я. ЛЯТИФОВА
АМЕРИКАНСКАЯ ФЕМИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
РЕЗЮМЕ
Эта статье об Американском феминистической литературе XX века. Феминистки и
учёные выделяют в историй женского движения три успешные «волны».
В.Вулф была значительным критиком I волны феминизма с её работами «Своя комната»,
содержащий известный афоризм; «У каждой женщины, если она собирается писать, должны
быть средства и своя комната».
Бетти Фридан с своей книгой «Загадка женственности» и Г.Уоткинс были феминисты II
волны. В своем книге «Разве я не женщина?». Уоткинс определяет прекращение сексизма и
расизма против черные женщины.
Ни только женщины, но и мужчины тоже обращались феминистической литературе.
Начиная с греческого поэта Сафо до современной мужских писателей понимали женские
проблемы, их желание и нужды.
K.Y. LATIFOVA
AMERICAN FEMINIST LITERATURE
SUMMARY
This article is about XX century American feminist literature. Feminists and scholars have
divided the history of feminism into three successful “waves”.
V.Woolf was a famous critic of the I wave with an essay “A Room of One’s Own”, with its
famous dictum “A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction”.
B.Friedan, with her book “The Feminine Mystique” and G.J.Watkins were the writers of the II
wave. In her book “Ain’t I a Woman?” Watkins focused on the historical impact of sexism and racism
on black woman.
Not all feminist literature has been written by women, but also by men, since the Greek poet
Sappho till the modernist men writers who understood the problem women, their needs and desires.
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“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD”DA EKSPRESSİV NİTQ JANRLARI
Açar sözlər: nitq janrları, epos, poetika, emosiya, davranış.
Ключевые слова: речевые жанры, эпос, поэтика, эмоции, поведение.
Key words: speech genres, epos, poetry, emotion, behavior.

“Kitabi-Dədə Qorqud”da personajların ünsiyyəti emosional və ekspressivdir. Bu ekspressivlik obyektiv gerçəkliyi təsviri ilə yanaşı, həm də yaşantıların, duyğuların bədii ifadəsidir. Ona görə də ekspressiv nitq janrını müstəqil kommunikativ vahid kimi fərqləndirməliyik.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un emosiya dünyası emotiv intonimlər səviyyəsində tədqiq olunmuşdur. Dilçi alim Ə. Tanrıverdi intonasiyadan asılı olaraq qəzəb, qorxu, inciklik, zəriflik, kədər,
nifrət, şadlıq, təəccüb intonimlərini fərqləndirir (1, s. 64-79). Ekspressiv nitq janrları qeyriverbal nitq aktlarını da içinə alır.
Oğuz emosional dünyasının etnik mədəni, sosial normaları və ritual nitq aktları ilə
şərtlənir. Oğuz bəylərinin emosiyaları “mədəni artefaktlardır” (2, s. 96).
Oğuz qəhrəmanlıq – bəylik dünyasında dəlilik “impulsiv” ərənliyi səciyyələmdirir. Türk
epik ənənəsində sadəcə gücün, cəsarətli və qorxmaz olmağın deyil, eləcə də atlı köçəbə topluluğun anlayışındakı ərdəmliliyin və uyğun olaraq dastan qəhrəmanlığının mədəni davranış
kodudur. oğuz igidlərinin, alp ərənlərinin adlarında tez-tez rast gəlinir: Dəli Tondar, Dəli Budaq, Dəli Domrul” (3, s. 104).
Dəlilik emosional davranış tipi olub, gənc bəylərin impulsivliyi ifadəsidir. M. Kazımoğlu da dəliliyi impulsivliklə, çılğınlıqla əlaqələndirir: “... dəlilik neçə-neçə obrazı əhatə edən
bir xətdir və həmin xətt üzrə təsvir edilən obrazların hərəkətləri, təbii ki, bir-birilə səsləşir.
Ayrı-ayrı obrazlarda özünü göstərən ağlasığmaz hərəkətlərin ən başlıca səbəbi bir şey yox,
dəliliyin, dəlisovluğun özüdür” (4, s. 25). M. Kazımoğlu bu fikrin təsdiqi üçün xan divanında
Əgrəyin “normadan kənara çıxan” hərəkətini nümunə gətirir: “Oğuz elində hələ ki, bir mövqe
qazanmayan, özünü təsdiq etməyən Əgrəyin xan divanında keçib yuxarı başda oturması
qəhrəmanın başqalarına bənzəməməsindən, onun nəsə qəribə bir igid olmasından xəbər verir
və aydınlaşdırmaq istəmədiyimiz dəlilik məsələsi də daha çox belə qəribəliklər içərisində üzə
çıxır” (4, s. 22).
Dəli Qarcarın elçiliyə gəlmiş Dədə Qorqudu qəzəbli qarşılaması, onu təhqir etməsi
həmin “qəribə” davranışın bir nümunəsidir. “Dəli Qarcarın bu öfkəli çıxışı struktura malikdir.
Əvvəlcə real məlumat verilir. Ardınca biri, sonra başqası olmaqla iki ümumi sual verilir. İki
nəqli cümləyə qarşılıq olan bu iki sualın arasında əvvəlki üç xitab – nidaya uyğun üç sual
düzülür: nidaların ardıcıllığı suallarda gözlənilir. Nidaların və sualların kəmiyyət uyğunluğu
ritmik detala dönür” (5, s. 76).
“Dəli Qarcar ağzın köpükləndirdi. Dədə Qorqudan yüzinə baqdı. Aydır: Əleykəs səlam!
Ay əməl azmış, feli dönmüş, qadır Allah ağ alnına qada yazmış! Ayaqlılar buraya gəldigi yoq.
Ağızlılar bu suyımdan içdıgı yoq. Sana noldı? Əməlini azdı? Feilinmi azdı? Əcəlinmi gəldi?
Bu aralarda neylərsən?” ― dedi.
Arxaik Oğuz mədəniyyəti “postfiqurativ mədəniyyət tipinə” (M. Mid) şamil etmək olar.
Burada hünəri, təcrübəni oğul atadan görüb öyrənir.
“Ol zəmanda oğul ata sözün iki deməzdi”;
“Oğul atadan görməyincə süfrə çəkməz”;
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“Kitabi-Dədə Qorqud”un ekspressiv dünyası ataların emosiyasının ifadəsidir. İnsani
hisslər atalara yad deyil. Ataların ağlaması eposun ekzistensial mahiyyətini və epik davranışın
mənasını təşkil edir.
Patriarxal düşüncə üçün əcdad-varis ideyası mühüm şərtdir ki, övladsızlıq oğuz bəyləri
üçün “qara eyib” sayılır. Övladsızlıq, oğul itkisi onları həyat-ölüm haqqında düşünməyə, ömrün sonunu anmağa vadar edir: “Baybörə bəg, niyə ağlayub bozlarsan?” Baybörə bəg aydır:
“Xan Qazan, necə ağlamıyayın, necə bozlamıyayım? Oğulda ortacını yoq, qartaşda qədərim
yoq! Allah-təala məni qarğayubdur... Bəglər, tacım-təxtim üçün ağlaram. Bir gün düsəm
öləm, yerimdə-yurdumda kimsə qalmıya” – dedi.
Qazan xan onaltı yaşına çatmış, hələ heç bir hünər göstərməyən oğlu Uruzun taleyi ilə
bağlı narahatlıq emosional şəkildə ifadə edir:
Qazan sağına baqdı, qas-qas güldi. Solına baqdı, çoq sevindi. Qarşusına baqdı,
oğlancığını – Uruzı gördi. Əlin-əlinə çaldı ağladı:
On altı yaşladın.
Bir gün ola, düşəm öləm, sən qalasanYay çəkmədün, ox atmadın,
Baş kəsmədin, qan tökmədin,
Qanlu Oğuz içində çöldi almadın.
Yarınki gün zəman dönib, bən ölib sən qalcaq tacım-taxtım sana vermiyələr, - deyü
sonımı andım, ağladım, oğul!”
Ümumiyyətlə, epos poetikasında ömrün sonu “ölüm vəqti” (“axır zaman”, “axır vəqti”)
sözləri xüsusi xronotopik dəyərə malikdir. Bu inanc-dəyər duyğusu yumlarda da əksini tapır:
“Ölüm vəqti gəldügində arı imandan ayırmasın!” “Axır vəqtində arı arı imandan ayırmasun!”.
“Kitabi-Dədə Qorqud” ekspressiv janrlarda ritual stiuasiyalar və nitqhadisəsi fonunda
təqdim olunur. İç Oğuz və Dış Oğuz arasındakı yağma konfilikti – Beyrəyin ritual ölümünü
sakral akta çevirir: “Beyrək – padşahlar padşahı həqqə vasil oldu”. “Tale və insanın faciəvi
toqquşmasından törəyən hüznlü ovqat və çılğınlıq” (6, s. 95). Qazan xanın davranışında
ifadəsini tapır. Bamsı Beyrəyin ölüm xəbərini alanda Qazan xan hönkür-hönkür ağlayır.
“Dəstmalın əlinə alub ökür-ökür ağladı. Divanda zarlıq qıldı. Həpandə olan bəglər
ağlaşdılar. Qazan vardı, odasına girdi; yedi gün divana çıqmadı, ağladı oturdı”. Ölüm xəbəri
ayin-jest aktının yerinə yetiriliməsi ilə şərtlənir.: “Ağ-boz atın quyruğını kəsdilər. Qırq-əlli
yigit qara geyib – gög sarındılar. Qazan bəgə gəldilər, sarıqların yerinə urdılar”; “Baqdı gördi
bir qaç çobanlar yolun qeyisin almışlar, ağlarlar; həm durmayıb, Daş yığarlar”.
Oğuz bəylərinin ağlamasının “illokutiv gücü” fərqlidir... Baybörə bəy görəndə ki, hər
kəs öz oğlunu götürüb Bayandır xanın söhbətinə qatılır, ağlayır. “Bayandır xanın qarşısunda
Qaragünə oğlı Qarabudaq bay dayanıb durmışdı. sağ yanında Qazan oğlı Uruz durmışdı. Sol
yanında Qazılıq qoca oğlı bəg Yegnək durmışdı. Baybörə bəg bunları gördügündə ah eylədi”.
Oğuz insanı ölümlə bağlı emosional yaşantılarını monoloq formasında ifadə edir.
Beyrəyin ölüm xəbərini eşidən Banıçiçək şivən qoparır. “Ölən sarıdan təsirli, yannıqlı sözlərlə
oxşamaq, hönkür-hönkür ağlamaq, öz cırmaq, saç yolmaq kimi hallar şivənin başlıca
əlamətləridir” (7, s. 121).
“Vay, al duvağın iyəsi! Vay alnum-başım umurı! Vay, şah yigidim, vay, şahbaz
yigidim! Doyunca yüzinə baqmadığım, xanım yigit! Qanda getdim, bəni yalnuz qoyub, canım
yigit! Göz açuban gördigim, könül ilə sevdigim, bir yasduqda baş qoduğim! Yolunda öldigim!
Qurban olduğim! Vay, Qazan bəgin inağı! Vay Qalın Oğuzun imrəncəsi Beyrək! – deyüb
zarı-zarı ağladı”.
“Beyrəgin atası-anası baqdı gördü kim, görünməz olmış. Ah etdilər, ağılları başlarından
getdi. Gördülər ki, ucarda quzğun qalmış, tazı dolaşmış yurtda qalmış. Gərdək paralanmış,
naib şəhid olmış. Beyrəgin babası qaba sarıq götürüb yerə çaldı. Dartdı, yaqasın yırtdı. Oğul!
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Oğul! deyübən bögürdi, zarlıq qıldı. Ağ birçəkli anası buldır-buldır ağladı, gözinin yaşın
dökdi, acı dırnaq ağ yüzinə aldı-çaldı. Al yanağın dartdı, qarğu kibi qara saçını yoldı.
Ağlayıbanı-saqlayıbanı evinə gəldi”.
Mərasimin emosional effekti qaba sarığı yerə çalmaq jesti ilə müşayiət olunur:
“Beyrək qalqdı, ağlayu-ağlayu qırq yigidin yanına gəldi. Qaba sarıq götürdi, yerə çaldı”.
“Qazan bəgə gəldilər, sarıqların yerə urdılar. “Beyrək!” deyü çoq ağladılar”.
“...Gərdək paralanmış, naib şəhid olmuş. Beyrəgin babası qaba sarıq göturub yerə
çaldı”.
Basat qardaşının ölüm xəbərini eşidəndə ağlayır və B. Abdulla bu soylamanı ağı kimi
səviyyələndirir (7, s. 124).
“Basatın qarannulu gözləri yaşla toldı. Qarın ― daşıçün soylamış, görəlim, xanım, nə
soylamış, aydır:
Qıran yerdə tikilmiş otaxların
O zalım yıqdırdı ola, qardaş!
Yügrək olan atlarun tavlasından
O zalım ayırdı ola, qardaş!
Bisərək-bisərək dəvələrin qatarında
O zalım ayırdı ola, qardaş!
Güvəncimlə gətürdigin gəlüncügin
O zalım səndən ayırdı ola, qardaş!
Ağ saqallu babamı
“Oğul” deyü ağlatdın ola, qardaş!
Qarşu yatan qara tağım yüksəgi qardaş!
Aqındılı görklü suyımın tasqunı qardaş!
Güclü belim qüvvəti,qarannu gözlərümin aydını, qardaş!
“Qardaşımdan ayrıldım!” deyü çoq ağladı, zarlıq qıldı!”
“Qazan xan savaş meydanında, leş arasında oğlancığı leşin bulmadı. Altunlıca qamçısın
buldı. Yəqin bildi kim, oğlı kafərə tutsaqdır, ağladı:
Qara tağım yüksəgi oğul!
Qanlu suyım taşqun oğul!
Qocalığım vəqti aldırduğım oğul! – dedi”.
Dəli Domrul sərhədində – körpüdə qara şivənin səsini eşidir.
Çılğınlıq, öfkəlik, acığı tutmaq iki oğuz bəyinin psixoloji tipini, onların daxili
emosional məzmununu tamamlayan detallardır.
“Qaradərə ağzında qadir verən, qara buqa dərisindən beşiginin yapuğı olan, acığı
tutanda qara taşı kül eyləyən, qara bıgin yedi yerdə ənsəsində dügən Qazan qartaşı Qaragünə...”; “Variban peyğəmbərlərin yüzini görən, gəlübəni Oğuzda səhabəsi olan, acığı tutanda
bıqlarından qan çıqan, bıği qanlu Bugdüz Əmən”.
Bazirganlar Baybörə bəyin divanında etiketə uyğun olaraq onları xilas etmiş Beyrəyin
əlini öpmək istəyirlər. “Bunlar böylə edicək Baybörə bəgin acığı tutdı. Bəzirganlara aydır:
“Mərə qavat oğlı qavatlar! Ata tuturkən oğıl əlinmi öpərlər?”.
Kafir əsirliyindən qurtulub öz nişanlısının toyuna gələn Bamsı Beyrək oxatma mərasiminə qatılır, yay çəkib oxatan şövkətli oğöuz bəylərini öyürsə, Yalançı oğlu Yalancuğı isə lənətləyir. “Əlün qırsun, parmaqların çürisin, hey, tonuz oğlı tonuz, – deyirdi – göygülərə qurban ol!” – deyirdi. yalançı oğlı Yalançığın acığı tutdı...”
Böylə digəc Qaracıq çobanın acığı tutdı, todaqları təbsərdi. Çoban aydır:
Mərə, dini yoq, əqilsiz kafər!
Ussı yoq, dərnəksiz kafər!
Qarşu yatan qarlı qara tağlar
Qarıyıbdır suyı gəlməz.
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Şahbaz-şahbaz atlar
Qarıyubdur qulun verməz.
Qızıl-qızıl dəvələr
Qarıyubdur köşək verməz.
Mərə kafər, Qazanın anası
Qarıyubdur oğul verməz.
Dölin almaqdan səfan varsa, Şökli Məlik, qara gözlü qızın varsa, gətir Qazana ver!...”
M. M. Baxtin “Söz yaradıcılığının estetikası” kitabında yazır ki, üz pozasının, onun zahiri ifadəliliyinin köməyilə biz insanın “daxilinə” nüfuz edirik, ünsiyyətdə, “dialoqda insan
tam və bütün həyatı ilə: gözləri, dodaqları, əlləri, canı, ruhu, bütün bədəni və əməlləri ilə iştirak edir. O, özünü tamam sözə qoyur” (8, s. 318). Personajların qeyri-verbal davranışı psixi
dünyanın obyektiv formasıdır.
Ə. Tanrıverdiyevə görə, təhkiyəçi “acığı tutmaq” frazeoloji vahidindən sonra “todaqları
təbsirdi” (dodaqları səyirdi) ifadəsini işlətməklə bir növ nifrət intonemi üçün zəmin hazırlayıb
(1, s. 77).
Dəli Domrulun küfr sözlərinə (“Mərə, nə heybətlü qocasan, degil mana!”) Əzrayılın
acığı tutur. “Böylə digəc Əzrayılın acığı tutdı. Aydır:
Mərə, dəli qavat!
Gözüm gögçək qızlarun-gəlinlərin
canın çoğ almışam
Saqalım ağarduğın nə bəgənməzsən?
Ağ saqallu, qara saqallu yigitlərin
canın çoğ almışam!”.
Kafirlərdən fərqli olaraq, oğuz bəyləri emosional təqdim olunurlar. Dastanda acığı
tutmaq, hirslənmək, qəzəblənmək, inciyib küsmək (səxt olmaq) kimi psixoloji aktlar onların
iç dünyasının canlı ifadəsidir. “Qararmaq”, “acığı tutmaq” kimi emiotiv feillərin təhkiyədə intensivliyi epik psixologiyanın gücləndirir.
Qazan xan oğlunu savaş yerində tapmır, onun qaçıb evə getdiyini güman edir: “Qazan
qarardı, döndi. Aydır: “Bəglər (Tanrı) bizə bir kür oğul vermış. Varayın, anı anası yanından
alayın, qılıcla paralıyayın, altı bölük edəyin, altı yolun ayırdında bıragayın. bir dəxi kimsə
yazı yerdə yoldaş qoyub qaçmaya”, – dedi”.
Qaraca çoban Qazan xana evinin talan olduğunu, ailəsinin əsir aparıldığını xəbər verir.
Bu acı, qara xəbərdən Qazan xan bərk sarsılır, çobana cıqlanıb hirslənir və qarğayır: “Ağzın
qurısın, çoban! Dilün çürisin, çoban! Qadır sənin alnuna qada yazsın, çoban!” – dedi.
Qazan bəg böylə digəc çoban aydır:
Nə qararsan bana, ağam Qazan?
Yoxsa köksündə yoqmıdır iman?
“Kitabi-Dədə Qorqud”da ekspressiv emosional situasiyaların və formulların təkrarlanması ekspressiv nitq janrlarını kommunikativ streotiplər sırasına keçirir. Janr streotipi olmadan isə epik təhkiyənin mahiyyətini (fəlsəfəsini) bərpa etmək mümkünsüzdür.
ƏDƏBİYYAT
1. Tanrıverdi Ə. Dədə Qorqud kitabının dil möcüzəsi. Bakı: Nurlan, 2008.
2. Гирц К. Интерпретация культур. М.: Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2004.
3. Bəydili C. Dəli, dəlilər ̸ ̸ Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası. II c. Bakı: Yeni Nəşrlər Evi,
2000. s. 84
4. Kazımoğlu M. Xalq gülüşü və arxaik qarşıdurmalar ̸ ̸ “Dədə Qorqud” jur. 2003, № 2, s. 40-49
5. Hacıyev T. Azərbaycan ədəbi dil tarixi. Bakı: Maarif, 1976.
142

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

6. Hacılı A. Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi. Bakı: Mütərcim, 2002.
7. Abdulla B. “Kitabi-Dədə Qorqud”un poetikası. Bakı: Elm, 1999
8. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Л., 1979.
Р.К. РАСУЛОВ
ЭКСПРЕССИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В «КНИГЕ МОЕГО ДЕДА КОРКУДА»
РЕЗЮМЕ
В статье анализируются экспрессивные речевые жанры в «Книге моего Деда Коркуда».
Ведущую роль в парадитме экспрессивних жанров играют плач и гнев.
Понятие «жанр» в контексте нашего исследования обьединяет и жанры фольклорные и
речевые в понимании М. М. Бахтина.
R.K. RASULOV
EXPRESSIVE SPEECH GENRES IN “DADA GORGUD” EPIC
SUMMARY
The article deals with expressive speech genres in “Dada Gorgud” epic where the main focus of
the paradigm are such expressive means as anger and wailing. The notion of “genre” in the context of
the current research includes folklore and speech genres in M. M. Bakhtin’s interpretation.
rəyçi: filologiya elmlər doktoru, prof. N.T.Məmmədov
(BSU-nun “Folklor araşdırmaları” ETL-nin
29.11.2011-ci il tarixli iclasının çıxarışı (pr. №03))
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SİMA ƏLİMƏDƏD TƏFŞİRİ
Tehran Pəyami Nur Univeristeti
(Tehran ş. Naxl küç. Laşkarak şosesi, 19569)

NİZAMİNİN “XOSROV VE ŞİRİN” ƏSƏRİNDƏ YETKİNLİK
VƏ ÜSLUB GÖZƏLLİKLƏRİ
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, poema, şeir, üslub.
Ключевые слова: Низами Гянджеви, поэма, стиль.
Key words: Nizami Ganjavi, poem, stylistic,

Nizami Gəncəvi yalnız bir qəsidə yazan şair deyildir. Onun öz dövrünün hikmət, tibb,
musiqi və başqa elmlər haqqında geniş məlumatı var idi. O, gözəl təsvirlər yaradan və anlayışların alleqorik şərhini verə bilən məşhur şairlərdəndir. Nizaminin şeri çox həssas və səmimidir. Onun sözlərin və kəlmələrin seçməkdə, xüsusi tərkiblərin yaratmaqda, ürəyə yatımlı
mövzuların yaradılmasında, təbiət mənzərələrini vəsf etməkdə ən cüzi xırdalıqları təsvir edib,
geniş yayılmış və yeni təşbih və istiarələrdən istifadə etməklə böyük məharəti var idi.
“Xosrov və Şirin” poemasında orijinal təsvirlərin yaradılmasında işlədilmiş sözlər arasında musiqiyə aid terminlərin və musiqi alətlərinin adları diqqəti xüsusi ilə cəlb edir. Nizami
musiqi terminlərini və musiqi alətlərinin adlarını mükəmməl şəkildə bilməklə onları üç sahədə-bəzm, (məclislərdə) döyüşlərdə və irfani zahidanə məsələlərdə “Xəmsə” dəki əsərlərin hər
birinin məzmununa uyğun olaraq ustalıqla işlətmişdir. “Sirlər xəzinəsi” əsərində bu musiqi
alətləri zahidlərə və irfan əhlinə xidmət edirlərsə, “Xosrov və Şirin”eyş-işrət məclisləri bu
alətlətin belə məclislərə və aşiqlərə xidmət göstərməsini tələb edir.
Müqəddimə
Hər bir yazıçı öz fikirlərini bəyan etmək üçün dil və söz vasitəsi ilə bir əsər yaradır. Dil
bizim fikir və hissələrimizin bəyan etmə vasitəsidir və yeganə ən təsirli vasitədir ki, bizim fikir dünyamızı xarici mühit ilə əlaqələndirir. (Batini, 2:1383). Sözlər fikrin bəyan edilməsi
üçün istifadə edilən iradi göstəricilərin alətidir. (Cahanbəkş, 16:1383)
Həkim Nizami Gəncəvi fars şerinin böyük ustadlarından biridir. Onun doğum tarixi,
təxminən 530-cu hicri-qəməri ilidir. Ölüm tarixi isə 614-cü hicri-qəməri ilidir. Onun doğum
tarixini nəzərə alsaq Nizami 84 il ömür sürmüşdür. Bütün təzkirə yazanların qeyd etdiklərinə
görə o Gəncə şəhərində anadan olmuşdur . Onun özü də Gəncə də doğulduğunu qeyd etmişdir
(798: 1367).
Elə güman etmək lazım deyildir ki, poema şəklində yaradılmış Nizaminin əsərləri insanşünaslıqda həqiqətlərdən uzaqdır. Əkisinə, biz bu poemalarda insan elminə aid olan çoxlu
saylı ali hikmət, psixologiya və sair məsələrlə tanış oluruq. Əgər onların ədəbi xüsusiyyətlərini nəzərə almasaq, qətiyyətlə onun hər iki cəbhəsində; olduğu kimi və olmalı olduğu kimi
insana aid olan maarifin çoxlu sayda nəticələrini əldə etmiş olacağıq (Cəfəri, 41:1370).
Nizami əsərlərini lazım olduğu kimi araşdırdıqdan sonra inamla bunları deyə bilərik:
Nizami fars ədəbiyyyatında bu sahədə ön sırada durmuş bir şəxsiyyətdir və ilahiyyat,
varlıq dünyası, üsul, əxlaq məsələləri və başqa islam maarifi məsələlərinə aid olan başqa həqiqətləri bilmişdir (Cəfəri, 64:1370) Nizaminin divanından başqa (onun qəsidələri, qəzəlləri,
qitələri və rübailəri) “Beş xəzinə” adlanan beş məsnəvisi də vardır. Bu beş əsərə Nizaminin
“Xəmsəsi”deyirlər. Bu əsərlər aşağıdakılardır. 1. Sirlər xəzinəsi, 2. Xosrov və Şirin, 3. Leyli
və Məcnun, 4. Yeddi gözəl 5. İskəndərnamə (Səfa 801:1367).
Bu beş xəzinədən “Xosrov və Şirin” əsərini həkim Nizami “Sirlər xəzinəsindən dörd il
sonra hicri tarixi ilə 576-cı ildə tamamlamışdır. Bu əsər Toğrul İbn Arslan Səlcuqi və Atabəy
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Şəmsəddin Məhəmməd Çahan Pəhləvan və Qızıl Arslan adı ilə başlanmış və Toğrul və Qızıl
Arslanın adı ilə tamamlanmışdlr (Vəhid, 461: 1388).
O, Firdovsi və Sədi kimi xüsusi bir üsul və ya üslub yaratmağı, yaxud təkmilləşdirməyi
bacarmış şairlərdəndir. Fars şeirində poema yazılması Nizamidən başlanmadığına, onun fars
ədəbiyyatında əvvələrdə mövcud olduğuna baxmayaraq hicri-qəməri tarixi ilə 6-cə əsrin
sonlarına qədər şeir yaradıcılığının bu növünü, yəni fars dilində təmsil şeirin ən uca həddə
qədər təkamülə çatdıran yeganə şair Nizami olmuşdur (Səfa, 807: 1376)
Nizami şeirlərinin səlisliyi və sabitliyi ya tayı-bərabəri olmayan ya da tayı bərabəri az
tapılan bir həddədir. Onun şeirlərindəki rəvanlıq, səlislik, cümlə quruluşlarının möhkəmliyi və
sözlərin tamamı ilə ən münasib mövqelərdə yerləşməsi yalnız ədəbi anlayışlara, gözəl və hiss
edilən mənalara məxsus deyildir.Bir hətta ən ali əxlaq, irfan və hikmət anlayışı və
mənalarında da həmin bu ali imtiyazı müşahidə edirik (Cəfəri, 39:1370).
Nizami təhqiqat aynasında
Nizami şeirlərinin xüsusiyyətləri barəsində çoxlu sayda məqalələr yazılmışdır. O cümlədən Cəlal Mətinin “Həkim Nizami düşündürən şairdir “adlı məqaləsi və Mehri Bağerinin “Sasani dövründə şeir və musiqi” adlı məqaləsi Mehri-Bagerinin məqaləsində Nizami əsərində,
xüsusi ilə onun “Xosrov və Şirin” əsərlərində müsiqi alətlərinin və pərdələrinin adı çəkilmişdir. Həmçinin aşağıdakı məqalələrin adlarını çəkmək olar: Məryəm Cəlali “Beş Fars poemasında eşq atəşi”, Fatimə İlhami “Nizami əsərlərində astroloji inanclar; Huda Zabali Nejad “Xosrov və Şirin” poemasında təsvirlərin araşdırılması; d-r Məhəmməd Rövşən “Nizami Gəncəvi”;
Bundan əlavə Tehran Azad Islam Universitetində yerinə yetirilmiş Zəhra Rəbbaninin. “Nizami”
Xəmsəsində xalq mədəniyyətinin görüntüləri adlı dissertasiya işini də qeyd etmək olar.
“Xosrov və Şirin” in beytlərində təsvir yaradılan mövzular.
Məqalənin müəllifi Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərində təsvir yaradıcılığının 15 əsas
mövzusunu aşağıdakı qaydada qruplaşdırmışdır.
1. Münacat
Nizami əsərlərinin əvvəlində verilən münacaatlarda insana “Allaha, varliq dünyasına aid
olan ən ali həqiqətləri oxumaq olur. “Xosrov və Şirin” poeması bu cür başlayır:
Xudavəndə, uğur qarılarını aç
Nizamiyə həqiqət yolunu göstər.
Elə bir ürək ver ki, sənin haqq olduğuna layiq olsun.
Elə bir dil ver ki, sənin yaratdıqlarını təsvir edə bilsin.
Yaxşı olmayanı mənim yadıma salma
Mənim bəyənmədiyimdən məni uzaq tut.
Sonra, Allah-taalanın vahidliyi haqqında belə yazır:
Varlığın öz adını ondan aldığının adı ilə.
Fələk öz hərəkətini, yer isə öz sakitliyini, ondan tapdı (aldı).
O, Allah ki, yaradılmışlar ona səcdə edərlər.
Onun mövcud olmasını mütləq şahidi gəldi.
Allah-Taalatayın-bərabərin olmayan təkdir.
Bütün Allahlar onu Allah kimi tanıdılar.
2. Etiqadlar
Nizami. “Xosrov və Şirin” əsərində beytlərinin çərçivəsində öz inam və etiqdalarına da
işarə edir. Məsələn, aşağıdakı beytlər kimi. Bu beytlər onun fatalizmə inamı və etiqadı
olduğunu göstərir.
O deyir:
Səxavətli bağışlayan olduğuna görə əvvəlcə mayeləri yaratdı.
Hər bir mayeyə ixlasdan bir nişan verdi
Bu onun əməldə xüsusi bir işi idi.
Birinə çatdırmaq üçün bəxşiş verdi
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Birini almaq üçübn xəsis etdi. Nə bağışlayanın verməkdən xəbəri vardır
Nə də o şəxs bilinir ki, qoyulmuşu qəbul etdi.
Kimin o qədər cəsarəti vardır ki, Onun hüzurunda aranı qarışdırsın.
Həmçinin onun Allahı zahiri cəhətcə görmək barəsində onun əqidəsini ehtimal olaraq
göstərən beytləti də vardır. O deyir:
Onu, tanımaq heç kəsə çətin deyil.
Lakin, həm də bu heyrət əmələ gətirmir.
Görənin nəzəri elə ki öz şəklini götürdü
O zaman hicabı da aradan götürdü.
Beytin mənası odur ki, yəni görənin nəzəri elə ki, öz vücudunun şəklini aradan götürdü
bu hicabı yırtdı və Allahı gördü.
Yaxud başqa bir beytdə deyir:
O Allah ki, Adını çağıranda cavabında heç bir təkəbbürlük görməzsən.
Həmçinin başqa beytlərdə o, xilqət və yaradılışın məqsədi barəsində öz fikrini bellə açır.
Sənin xəbərin varmı ki, nə üçün fələyin səyyahları
Torpağın mərkəzi ətrafında fırlanır.
Bu mehrab ocağında onların məbudu kimdir?
Gəlməklərindən (bu dünyaya) məqsəd nədir.
Bu yükü daşımaqdan onlar nə istəyirlər
Belə vurnuxmaqla onlar nə axtarırlar?
Bu suallara cavabı Nizami aşağıdakı beytdə verir:
Yeni açılmış gül kimi qəba bağladım.
Sanki pərəstiş etməyə hazırlaşdım.
3. Allah neməti
Nizami atalar sözləri, ümumxalq inanc və etiqadlar vasitəsi ilə aşağıdakıları göstərmək
istəmişdir. Əgər Allah nemətləri ağlın gözün işiqlandırmasa, onu hadisə və olayların bilicisi
etməsə bu işi heç kəs edə bilməz və qaşın tərpənməsi ilə və ya barmaqlarının təsiri ilə yeni bir
cəmiyyətin qurulmasının yəqinliyinə hökm edənlər səhv edirlər. Belə ki, Nizami deyir:
Əgər Allahdan işarə gəlib Fikrinin üsturlabını işiqlandırmasa
nə qaşın tərpənməsi ilə yeni bir yazı gələcəkdir,
Nə də barmaqların təsiri altında yeni bir cəmiyyət qurulacaqdır.
Nizami Allahı bütün yaradılmışların xaliqi hesab edir və Allah tərəfindən yaradılmaq
nemətini bütün kainat üçün daimi sayır.
Sonra belə deyir:
Fələyi dayanıqlı etdi, ulduzları işiqlandırdı.
Ağıla vasitəçi olmadan hikmət öyrətdi.
O, incə fikirlərə cavahir bəhş edəndir.
Qaranlıq gecələri gündüzə çevirəndir.
Qəmi, sevinci, qorxunu, ümidi
Gecəni, gündüzü, ayı, günəşi yaradandır.
Yuxarıları və aşağıları saxlayandır.
Onun varlığına şahid bütün varlıqdır.
Ulduzları öz qüdrəti ilə hərəkətə gətirir
Təbiəti sənəti ilə işlədir.

146

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

4. Qarşılıqlı anlayışlar
Allah yüksəklik və alçaqlıq, tezlik və geclik, ön və arxa kimi Allahın bunların birində
olması müqabil tərəfin boş qalmasına səbəb ola biləcək və zərurəti onun müqəddəs zatının
məhdudiyyəti sayıla biləcək bütün qarşılıqlı anlayışlardan azaddır.
Nizami beytlərinin birində buna işarə edir.
Onu hökmü tez və ya gec olmaqdan azaddır.
Zatı yüksək və ya alçaq olmaqdan təmizdir.
Yəni, əgər Allahın uca olduğunu desən və bu ucalıqdan məqsəd təzim olsa və Allahın
öz vahidliyi ilə hamıdan yüksəkdə olduğunu bilsək heç bir problem əmələ gəlməz (Cəfəri,
107: 1370).
5. İlahi iradə
Həkim Nizami Gəncəvi bir neçə beytində çox əhəmiyyətli bir məsələyə toxunur və bu
məsələ İlahiyyata aid maarif üçün bir dayaq kimidir. Bu məsələ ondan ibarətdir ki, heç bir
qayda və qanun Allahın əlini özünün mütləq iradə və istəditindən heç bir şərait və halda
kənarlaşdıra bilməz, onu kəmiyyətlərə və keyfiyyətlərə tabe edə və onu varlığın özündən
törənən və varlıqdan bəhrələnən qanunlara uyğun olan fəaliyyətlərə məcbur edə bilməz
Bu mövzunuNizaminin “Xosrov və Şirin” əsərinin aşağıdakı beytlərində müşahidə edə
bilirik.
Ruhun ağaclarını ciyərinin suyu ilə suladı,
Ağlin çırağı üçün gözündən piy verdi.
Gah torpaqdan gül kimi rəng əmələ gətirdi,
Gah sudan bizim kimi şəkillər yaratdı.
6. Heyrət
Nizaminin nəzərincə insanın öz pərvərdigarı ilə ən ali bağlılığı insanın özünü tanıma
mərhələlərindən heyrət mərhələsinə çatdığı zaman baş verir. O, deyir:
Məni yüz dəfə o şey heyrətə gətirdi ki, belə bir bütxanada zünnar bağladım.
Lakin, bu tələskənlik heyrət etdikdıə İnayət səsini ucaltdı ki, ey mənim Nizamim.
Bu bütlərin fitnəsinə uyma ki, onlar özlərinə sitayiş etmirlər.
7. Allahı tanımaq
Həkim Nizami Gəncəvi inanır ki,Allahı tanımaq fitri bir işdir və əql özünün əzəməti ilə
Haqqa tərəf hərəkətdə ilişib qalmışdır. Həmçinin o, səmanın gərdişini boş yerə olduğunu hesab etmir. Belə fikrin tərzini bəyan etmək üçün o deyir: “Əqlin ölçüsü o yerə qədər işləyir ki,
yaradanın səbəbi meydana çıxır.
Düşüncələrinə o qədər yol vermə ki, Qarşısına ya dağ, ya da quyu çıxsın.
Düzü o oldu ki, bu fırlanma bir işə yaradı.
Bu fırlanmada da bir azadlıq vardır.
Yəni o qədər məlumdur ki, səmanın fırlanması boş yerə deyildir və onu bir fırladan da
vardır... (Vahid, 6, 1388). Başqa bir beytdə Allah tanımadığın fitri bir iş olduğuna işarə edir
və yazır.
“Bəli, hər bir alimin təbiətində o vardır ki,
Hər bir fırlanan şeyin bir fırladanı vardır.
8. Ayələr və hədislər
Nizami etiqadlı bir müsəlmandır və şeirlərindən tam aydın olur ki, sünni məzhəblidir.
Lakin aydın deyil ki, sünni məzhəbinin hansı cərəyanının davamçısıdır (Sərvət, 37:1378).
“Xosrov və Şirin” əsərində Quran ayələrinin, hədislərin, dini və irfani terminlərin çoxlu
sayda təkrarlanması şairin dini və məzhəbi məsələləri geniş şəkildə bildiyini göstərir. Həmçinin bu əsərin nəzərə çarpacaq miqdarda beytlərinin. “Allah Rəsulunun tərifinə (33 beyt),
meraca 43 beyt, İslam Peyğəmbərinin Xosrov Pərvizə məktubuna və Xosrov Pərvizin Həzrəti
Məhəmmədi yuxuda görməsinə həsr ediməsi şairin həzrət peyğəmbərə bağlılığı və inamının
olmasına dəlalət edir. Belə ki, peyğəmbərin tərifi ilə bağlı deyir:
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Məhəmməd, yaradılış onun torpağıdır.
Onun pak canına min afərin olsun
Nəzər əhlinin gözünün yanan çırağıdır.
Yaradılış emalatxanasının tarazlayıcısıdır.
Vəfa meydanının başçısı və sərkərdəsidir.
Bütün ənbiyaların sərkərdəsi və dəstə başçısıdır.
Həmçinin həzrət peyğəmbərin meracı ilə bağlı belə deyir:
“Bir gecə bu fani dünyadan üz çevirib xəlvətdə ümmə Haninin sarayında Cəbrayıl Beyti
Məmurdan gəldi.
Özü ilə nurdan düzəldilmiş ildirim kimi uçan Buraq gətirmişdi.
Bədəni bağın surəti kimi rənglənmişdi. Bağ və bostandan daha xoş görünüşlü idi.
9. Mədh: Onun Ənvəri kimi saysız-hesabsız məddah saray şairlərinin təsəvvürlərindən
fərqli olaraq şairliyin məqsəd və vəzifələri haqqında daha yüksək təsəvvürləri var idi. Onun
məddahlıqdan xoşu gəlmirdi və saraylardan uzaqda gəzirdi. Bununla belə öz əsrinin qəbul
edilmiş adət və ənələrinə riayət edərək öz şeirlərini müassir hökmdarlara təqdim etmişdir
(Bərvan 93,-1386).
Məsələn Əbu-Talib Toğrul Arslan haqqında belə yazmışdır:
“Ölkənin pənahı, Şahənşah Toğrul, Cahan Tanrısı, adil sultan, Məlik Toğrulun varlığı,
Dövlətin səması, səxavətin dəryasıdır.
10. Söz yaradıcılığı.
Hər bir şair barəsində daha çox fikirləşdiyi şey işllətdiyi sözlərdir. Sözlərin bir poemada
dəqiq şəkildə aşkarlanıb, tanınması belə bir imkan yaradır ki, oxucu ilk anlardan şairin dilinin
xüsusiyyətləri ilə tanış olur. Nizami o şairlərdəndir ki, yeni tərkiblərin, söz və ifadələrin yaradılmasında bütün əsərlərində öz sənətkarlığını göstərmişdir.
O cümlədən:
1) Yeni sözlər yaratmışdır.
2) Bir tamamlıq üçün iki əlavə söz işlətmişdir.
3) Qədim fellərdən istifadə etmişdir.
4) Sözlərin strukturunu dəyişdirmişdir.
5) Nizaminin bu poemasına ətraflı nəzər yetirdikdə görünür ki, şairin yaşadığı dövrdə
işlək olan bəzi sözlər artıq dildə işlənmir. Məsələn, külüng mənasını verən “kədin” sözü, gizlətmək mənasını verən “nəhənbidən” feli artıq fars dilində işlədilmir.
6) Nizami dövründə iki mənası olan bəzi sözlərin bu gün yalnız bir mənası qalmışdır.
Məsələn, qədimdə “vəzir” “fərman” “misal” mənalarını verən “dəstur” sözü indi yalnız “fərman” və ya “əmr” mənalarında işlədilir.
7) Nizami şeirlərindəki bəzi sözlər danışıq dilindən götürülmüşdür. Yəni, adi insanların
söhbətini şeir dilinə gətirmişdir.
11. Hekayə yaradıcılığı
Nizami hekayə yaradıcılığında öz əsri və zəmanəsindən fərqlənən yeni üsuldan istifadə
etmişdir. O, öz poemasının adını “Fərhad və Şirin” deyil “Xosrov və Şirin” qoymuşdur. Halbuki, Xosrovun Şirinə eşqi cismani, dünyəvi və bəşəri olduğu halda, Fərhadın Şirinə qarşı
eşqi mücərrəd, cavabsız və daha çox xəyalidır, görünən və hiss edilən deyildir, reallığa deyil,
daha çox əfsanəyə oxşayır.
“Xosrov və Şirin” poemasının əsas mehvəri eşq olduğu üçün bu poemada işlənmiş aşiqanə sözlərə diqqət yetirək. Nizaminin özünün dediyi kimi:Bu dastanı eşq adı ilə yazmağa
başladım. Dünyaya eşq barəsində xəbər yaydım.
Poemada qəlb sözü 418 dəfə, eşq sözü 108 dəfə, öpüş sözü 29 dəfə, zülf sözü 49 dəfə,
naz sözü 48 dəfə, gəlin sözü 38 dəfə, can sözü 228 dəfə, vəfa sözü 10 dəfə, vüsal sözü 8 dəfə,

148

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

atəş sözü 129 dəfə, sevinc sözü 41 dəfə, dözüm sözü 16 dəfə işlənmişdir. Həmçinin “Xosrov
və Şirin” poemasının əvvəlində şair eşqi bu cür təsəvvür edir.
“Fələyin eşqdən başqa mehrabı yoxdur.
Cahanın eşqin torpağı olmadan suyu yoxdur.
Eşqin qulamı ol, əsas əndişə budur.
Ürək sahiblərinin bundan başqa peşəsi yoxdur.
Cahan eşqdir, başqa şeylər isə yalandır. Eşqbazlıqdan başqa bütün şeylər oyundur.
12. Musiqi
“Xosrov və Şirin” poemasının məzmunu Nizamini musiqi alətlərini bəzm və aşiqanə
səhnələrin xidmətinə verməyə məcbur etmişdir. Belə ki, Xosrovun bağçada işrət məclisi
keçirdiyi hissədə deyir:
Şən nəgmələrə qulaq asırdı
Qırmızı şərabdan içirdi.
Fəraq qəzəlləri bir-birinin ardınca deyilirdi.
Sağının piyalələrinin səsi yüksəlirdi
Musiqi sədalari əsərin qəhrəmanlarının canına elə təsir edir ki, hətta onların sirr pərdələrini açır. Kinayə pərdəsinin cırılmasının səbəbi sirlərin aşkarlanmasıdır və çəngin ipəkdən
olan simləri aşiqləri elə vəcdə gətirir ki, onlar ixtiyarsız olaraq öz eşq sirlərini açırlar.
Çalğıçıların ipək çəngələrinin təsiri ilə aşiqləri sirr pərdələri parçalandı.
Həmçinin Xosrovun gecə şənliyi o qədər təsirli və sevinc gətirən idi ki, vəhşi və ev
heyvanları belə öz yuvalarında mütrübə çevrilmişdilər.
Vəhşi və ov heyvanları danələrinin sevinci ilə öz yuvalarında mütribə çevrildilər.
Yaxud, “Sürəyya (ulduz) Xosrov məclisinin xüsusi xidmətçisi olmuş, utarid ulduzu
Xosrovun xoş və şad musiqisinin təsiri altında rəqs etməyə başlamışdır:
Sürəyya xüsusi bir nədim olmuş Utarid üfüqdə rəqqasa çevrilmişdir. Xosrov Şirinin eşqi
ilə nalə çəkməyə başlayanda müsiqiyə pənah gətirir, ona müraciət edir.
Şah elə ki, şərab içməkdən məst oldu Şirini görmək istəyi onu qəmləndirdi Barbədi1
tələb etdi.
Və ondan özdərdinə dərman istədi.
Bir çox ədəbiyyatçıların fikrincə Nizaminin ən gözəl əsəri olan “Xosrov və Şirin” poemasında Nizami daha çox musiqi alətinin adını çəkmişdir. Bu poemanın bir hissəsində təxminən otuz beyti Barbədin Mahnılarına həsr edilmişdir. Aşağıdakı beytdə Barbədin mahnısının
gözəlliyini bəyan etmək üçün “quru” və “yaş” sözlərinin ürəyə yatan təzadını yaratmaqla
gözəl bir təsvir vermişdir:
Bərbətə mizrabın ucunu vuran kimi, quru bir çaydan yaş avazlar axmağa başladı.
Nizami Barbədin omuz nəğməsinin təqdimatını bu beytlərə başlayır:
Barbəd məst bir bülbül kimi ortaya çıxdı,
Bərbəti su kimi əlində tutmuşdu.
Sazında olan yüz nəğmədən
Otuz xoş avazlı nəğmə seçdi.
Bu otuz nəğmənin adları aşağıdakılardır.
1. Küləkli xəzinə
2. Böyük (inək) xəzinə
3. Yanmış xəzinə
4. Mirvari pərdə
5. Tağlı taxt
6. Nagusi
7. Ourəngi
8. Kavusun mücrüsü
9. Dağlar baş
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10. Müşk danə
11. Günəşin bəzəyi
12. Günorta
13. Yaşıl yaşıl içində
14. Rum qıfılı
15. Sərvistan
16. Düz qamətli sərv.
17. İçki badəsi
18. Raneşe can (can musiqisi)
19. Novruzun nazı (yaxud) sazı
20. Məşkuyə1
21. Mehreqani
22. Gözəl dostluq
23. Şəbdiz
24. Sevincli gecə
25. Günün sevinci
26. Kəkliyin qönçəsi
27. Nəxciranqan
28. Siyavuşun kini
29. İrəcin kini
30. Şirinin bağı
Bu mahnılardan başqa “Xosrov və Şirin” də digər təranələrin də adı çəkilir. Bunlar həsar,
rahəvi, rast pərdəsi, əraq, sepahan və s. təranələridir:Aşağıdakı beytlərdə bunların adı çəkilir.
Həsar adlanın bu pərdədə
Emaridən yeni bir beyt dedi
Nəkisa tərənnüm etməkdə sehr yaratdı
Rahəvi də bu qəzəli dilə gətirdi
Əraq tərzində səs çarxdan keçdi
Əraq ahəngində bu səsi götürdü.
“Xosrov və Şirin” poemasında üç nəfər müsiqiçinin, yaxud ifaçının izini görmək olar:
Birinci ifaçını Xosrov şahzadə olanda, hələ atası sağ olan zaman şəkər kənarında məclis düzəltdiyi, həmin gecədə atı kəndlinin əkininin yediyi, nökərləri üzüm bağından qoraları qarət
etdiyi və şahın bundan xəbər tutub bir başa onu danladığı zaman tanıyarıq. Nizami belə deyir:
“Hökmdarın buyuruğu ilə xəncər çəkib iti qaçan atını öldürdülər.
Nökərini bağ sahibinə verdilər Şərabı şor suya tökdülər
Yatağını axşam yatdığı evin sahibinə verdilər.
Ondan sonra çəng çalanın barmaqlarına qırdılar.
Çəngin üzərindəki ipək simləri açdılar:
Bu çəng çalanın adı əsərdə yoxdur. Halbuki digər iki musiqiçinin – Barbədin və Nəkişanın adı çəkilir. Barbəd Xosrov Pərvizin sarayında bərbət çalan idi və Nizami onu belə xatırlayır:
Barbəd əlində bərbət tutub oturmuşdur.
Sanki bütün cahanı qan bürümüşdür.
Əlləri ilə dostlara pul paylayırdı.
Mizrabı ilə qəlblərə şəfa verirdi.
Ürəyinin ahı ilə udu dilləndirirdi.
Onun udu Davudun səsini çıxarırdı.
Nəkisa isə çəng çalan idi.
1

Məşkuyə- Saray, ibadətgah
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Nizami onun haqqında deyir, Nəkisa çəng çalan kişinin adı idi.Avaz və mahnı deməkdə
bu çəng indiyə gədər ondan gözəl avazlısını görməmişdi.
Nizami bu poemada özünün başqa poemalarında olduğu kimi təbiəti, o cümlədən, müxtəlif fəsillərin necəliyini,gunəşin çıxıb-batmasını, günəşin istisi və parlaglığını,ayın və ulduzların gecə səmasında cilvələnməsini,yağışı,qarı və başqa təbiət hadisələrini təsvir etməkdə
müxtəlif və çoxlu sayda təşbih, istiarə və kinayələrdən istifadə etmişdir. Məsələn, gecənin
uzunluğu ilə bağlı deyir ki,sanki təbil çalanın əllərini səhərin getməsini elan edə bilməmək
üçün bağlayıblar. Yaxud səhər çağının belə təsvir edir:
Səhər çağının ölkəsi ən yaxşı ölkədir.
O ölkədə hər nə istəsən taparsan
Xəzinə hasarına yol tapanlar
Elə bil səhərin qıfılını açdılar.
Həmçinin başqa bir beytdə kinayədən istifadə etməklə otların üzərinə şehın qonmasını
belə gözəl təsvir edir.
“Hava otların üzərinə incilər səpmişdir”
Zümrüdü mirvariyə bağlamışdır.”
Başqa beytdə təşbihdən və gözəl kinayələrdən istifadə edərək gecənin sona çatmasını və
günəşin doğmasını belə təsvir edir:
“Şəhər çağı elə ki, günəşin ocağı yanmağa başladı
Cahan Cəmşidin bəzəklərinə büründü.
Məşriq tərəfdən zirək bir oğru gəldi
Sübhün gəlininin bəzəklərini bir-birinə bağladı.”
Yəni, elə ki, səhər günəşin ocağı yanmağa başladı, dünya ulduzlardan özünə cəmşid bəzəkləri bağladı. Birdən bir zirək oğru şərqdən çıxmış günəşi və ulduzların bəzəklərini bir-birinə bağlayıb, onları oğurladı.
13. Ədəbi mənalar
Nizaminin” Xosrov və Şirin” poemasında bəzən ayrıca ədəbi səhnələrlə üzləşirik.
Nümunə kimi Xosrovun Fərhad ilə deyişməsini göstərə bilərik:
Əvvəl soruşdu ki, haradasan?
Cavab verdi: Məhəbbət ölkəsindənəm.
Soruşdu: Orada nə işlə məşğul olurlar?
Dedi: Qəm alıb, can satırlar.
Dedi: Can satmaq ədəbdən deyil.
Dedi: Dedi aşiqlərə bu əcəb deyil.
Bəzən Xosrovun məstanə gülüşləri ilə və ya Şirinin göz yaşları və qəlbinin dərdi ilə
üzləşirik: (Vahid, 357-1388).
Bu zaman Barbəd Xosrovun dilindən çalır və bərbəti elə ağladır ki, sanki qəlbin dərinliklərindən bir nalə qalxır və Xosrovun iç yanğılarını Şirinin qulağına çatdırır.“Brəbətin qulağını elə dartdı ki, Bundan bərbətin qəlbi ağladı.
Bu beytdə şair kinayəli istiarədən istifadə etməklə kökləmək üçün alətin kənarlarında
yerləşən qulaqcıqları tənbeh olunan adamın qulaqlarına oxşadır. Bərbətin kasasını isə həmin
adamın qarnına oxşadaraq bədii təsvir yaratmışdır.
Alətin ipək simi olan cəngin qulağından,
Məhrəm səsli halqalar asılmışdır.
Nizami kinayəli istiarələrdən istifadə etməklə çəngin təsvirini yaratmışdır. Beytin mənası odur ki, alətin ipək simlərinin ucları olan çəngin güşələrindəki ipək düyünlər halqa əmələ
gətirirlər. Bu halqalar sırğa kimi dairəvidirlər və sanki gözəllərin qulağından asılmışdır. Qadınların qulağının dibində onların saçı görünür. Çəngin simləri də elə həmin güşələrdən asılmışlar. Aşağıdakı beytdə də ən gözəl təsvirlərdən birini yaratmışdır:
Nəva (ahəng) dar bir pərdədə oynayır.
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Qəzəl çəngin qucağında hörüklərini çəkir:
Beytin mənası odur ki, nəva (musiqi, ahəng) dar bir pərdədə oynamağa başlamışdır və
cəngin simlərinin uzunluğu boyu yuxarıdan aşağı xüsusi nəgmələrdə səslənir.
Sanki cəngin hörüklərini tutub aşağı dartır, çəng isə öz naləsini daha da ucaldır. Aşağıdakı beytdə isə badənin cama süzülməsini xoruzun səsinə oxşadır.
“Sürahi, vaxtında banlayan xoruz kimi
Səsini ucaltdı”
Qədimdə şərab camını müxtəlif quşların şəklində düzəldirdilər. Surahi şüşədən, yaxud
büllürdan düzəldilmiş dar uzun boğazlı ortada qarnı olan bir qabdır və içinə şərab tökürlər.
Beytin zahiri tərəfinə diqqət yetirdikdə belə görünür ki, adı çəkilən sürahi xoruz şəklində imiş.
Xoruz banlamaqda məşhur olduğuna görə şair də şərabın cama tökülməsini xoruzun banlamasına oxşadır. Sürahinin qarnı, boyu və kənarları xoruzun dimdiyinə, boğazına və qarnına oxşadılır. Xoruz səhər banladığına görə şərabın içilməsinin də səhər vaxtı baş verməsi bildirilir.
14. Nücüm (Astronomiya)
Nizami yalnız bir şair və qəsidə yazan deyildir. Onun hikmət, tibb musiqi və öz dövrünün başqa elmlərindən çoxlu məlumatı var idi. Onun astronomiya elmində də məlumatı çox
idi: “Fələyin qəlbi əqrəbdə parçalanmış
Əsədinəli cübbəsinin cibinə keçmişdir”
Bu beytdə on iki səma bürcündən biri olan əqrəb bürcünün adı çəkilir.
Nizami bu poemada bir çox səma cisimlərini və bürclərini qeyd edir. O cümlədən: əsəd ,
(şir bürcü), borcıs (yupiter), böyük və kiçik ayı bürcləri, Pərvin (Yeddi qardaş ulduzu) tərəzi
bürcü, sürəyya (ulduz), buğa bürcü, əkizlər bürcü, qoç bürcü, xərçəəng bürcü, zöhəl (saturn
planeti) Mücərrə (kəhkəşan, qalaktika) Mərrix (mars) Nahid (sirius), Oxatan bürcü, keyvan,
ay, Günəş, Utarid,(Merkuri) əqrəb bürcü, zöhrə (Venera) və s.
Nəticə
Nizami fars şeirinin dahilərindən və fars dilinin ustadlarından sayılan şairlərdən biridir.
O, Firdovsi və Sədi kimi xüsusi bir üslub yaradıb, onu təkmilləşdirən şairlərdəndir. Dastan
yaradıcılığı fars şeirində Nizami ilə başlamasa da hicri-qəməri tarixi ilə 6-cı əsrin axırlarına
qədər təmsil şeirinin ən yüksək məqama yüksəldən şair Nizamidir.
Nizami “Xosrov və Şirin” poemasında müsiqi alətlari haqqında kifayət qədər hərtərəfli
məlumata məlik olmaqla onları necə çalmağı, onların düzəldilməsi, hansı materiallardan istifadə edilməsi, müxtəlif vəziyyətlərdə onlardan istifadə edilməsi, ahənglərin zil və bəmi barəsində əlavə məlumatlar vermişdir. O, bu alətlərdən yaxşı istifadə etmiş və onlarla bağlı orijinal təsvirlər yaratmışdır.
Nizami həmçinin təsvir yaratmaqda müxtəlif priyomlardan bəhrələnmişdir. İstifadə etdiyi təsvir formalarından məcaz,istiarə, təşbih, kinayənin adını çəkmək olar. O, İstiarə yaradan
bir şair idi. Musiqi alətlərindən istifadə etməkdə və təsvir yaratmaqda müxtəlif primyomlara
diqqət yetirmişdir.
Ümimiyyətlə Nizaminin şeirinin xüsisiyyətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1. Nizaminin təşbih və izahları çox gözəl, sənətkarcasına və xəyalıdırlər.
2. Nizami təbiət hadisələrinin və xırdalıqlarının təsvir edilməsində çox bacarıqlıdır.
3. Nəticəsi şeirin musiqisi olan münasib söz və ifadələrdən istifadə etmişdir.
4. Xüsisi tərkiblərin yaratmışı, yeni və xoşa gəlimli məna və məzmunları tapıb, ixtira
etmişdir.
5. Nizami şeirində yeni mənaları geniş işlətmiş və yen tərkiblərdən istifadə etmişdir.
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СИМА АЛИМАДАД ТАФШИРИ
ЗРЕЛОСТЬ И КРАСОТА СТИЛЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ
Н.ГЯНЖДЖЕВИ «ХОСРОВ И ШИРИН»
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется произведение Н.Гянжджеви «Хосров и Ширин». Низами Гянджеви обладая всесторонними знаниями о музыкальных инструментах, в произведении дает
дополнительную информацию, о том, как они изготавливаются, какие материалы используются
при их изготовлении, в каких мессах ими пользуются, об их высоких и низких нотах.
Поэт пользуется такими изобразительными средствами как фигуральные выражения, метафора, ирония и т.д. Низами Гянджеви в поэме отмечает названия небесных тел и созвездий
SIMA ALIMADAD TAFSHIRI
MATURE AND STYLE BEAUTIES IN THE WORK
“KHOSROV AND SHIRIN” BY NIZAMI
SUMMARY
In the article has been analyzed the work “Khosrov and Shirin” by Nizami. The author noted
that Nizami had comprehensive information about musical instruments, so in the work “Khosrov and
Shirin” had given detailed explanation how to make them, which material to use, how to play, how to
use them in different situations. Connected with this in his work he created original images. Metaphor,
simile, allusion are mentioned among used image forms. Nizami had also shown plenty of heavenly
bodies and constellations in this work.
rəyçi: filologiya elmləri doktoru, prof. S.İbrahimov
Redaksiyaya daxil olub: 16.11.2011
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Если бог сотворил человека по своему образу
и подобию, то человек отплатил ему тем же.
Вольтер
Начало ХХ века было ознаменовано крайним обострением политической ситуации в России. По стране прошла разрушительная волна войн и революций, которая
коренным образом изменила ее судьбу. Россия летела в пропасть, рушилось все вокруг,
все смывало революционной волной. Проносящийся революционный циклон – произвел бурю, в океане жизни и искусства. «Ленин перевернул Россию вверх ногами», писал Марк Шагал (5, с. 16). В 1923 году Л. Троцкий отмечал: «Литература после
Октября хотела притвориться, что ничего особенного не произошло и что это вообще
ее не касается. Но как-то вышло так, что Октябрь принялся хозяйничать в литературе,
сортировать и тасовать ее, - и вовсе не только в административном, а еще в каком-то
более глубоком смысле» (18, с. 33). События 1917 года обозначали начало новой эры не
только в истории страны, но и в искусстве. «Революция опрокидывает буржуазию, и
этот решающий факт вторгается в литературу. Кристаллизовавшаяся по буржуазной оси
литература рассыпается. Все что осталось сколько - нибудь жизненного в области духовной работы, и особенно литературы, пыталось найти новую ориентацию» (18, с. 24).
Начинается процесс распространения религиозных сомнений и ересей, разочарований,
ведущих к гнетущему интеллектуальному и духовному одиночеству. К этому процессу
одним из первых примыкает В.Маяковский. В 1917 году Маяковский о революции
скажет: «сбывается Социалистов ересь». Из детских воспоминаний поэта «Поступая в
гимназию, экзамен выдержал. Спросили про якорь - знал хорошо. Но священник спросил
- что такое «око». Я ответил» «три фунта» (так по-грузински). Мне объяснили любезные
экзаменаторы, что «око» - это «глаз» по-древнему. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу - все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что
отсюда пошли и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм (1.1, 26).
Владимир Маяковской сразу же верой и правдой принимает революцию, поэт
считает необходимым поставить ей на службу свое творчество во имя «Отечества,
которое будет».
Этот день
воспевать
никого не наймём.
Мы
распнём
карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
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как шелест знамён,
надо лбами
годов
шелестел.
«О, четырежды славься, благословенная!» - такими словами встретил Маяковский
Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Маяковский встает в ряды первых деятелей искусства, включившихся в гигантский процесс революционных изменений. В нем Маяковский видит путь к осуществлению вековой мечты человечества, к
обновлению всей жизни и воплощению гуманистического идеала. Встав на путь
борьбы за переустройство жизни, не желающий вымаливать «милостей времени», заявлял, что ради этих целей готов взойти на «Голгофу аудиторий», «… и не было ни одного, который кричал бы: Распни, распни его!» (1, с. 4) В поэме «Облако в штанах»
Маяковский даже провозгласит себя тринадцатым апостолом. Его крик «долой вашу
любовь!» звучит в унисон с криками «долой ваше искусство!», «долой ваш строй!»,
«долой вашу религию!» Поэт активно участвует в процессе перехода от старого нравственно-религиозного жизнеустройства к материалистическому мировоззрению.
И новым рожденным дай обрасти
Пытливой сединой волхвов,
И придут ониИ будут детей крестить
Именами моих стихов
Я, воспевающий машину и Англию
Может быть, просто, в самом обыкновенном евангелии
Тринадцатый апостол
И когда мой голос
похабно ухает –
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки (1, с. 19).
Октябрьская революция вызывала вдохновение и веру в реальное будущее, сняв
социальные преграды к образованию, культуре, общественному самовыражению. Искусство наполнилось новыми идеалами и новыми сюжетами. Непререкаемым авторитетом для пролетариата стал Владимир Ильич Ленин. Это был человек, который вместил
в себя весь «новый мир» со всеми его горестями и радостями. Долгое время поэт мечтает запечатлеть образ Ленина в своем творчестве для истории и будущих потомков. В
поэмах «Владимир Ильич Ленин», «Владимир Ильич» Маяковский осуществил свою
заветную мечту, создав образ великого человека из всех великих, но и «самого земного
изо всех прошедших по земле людей».
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою (1, 1, 120).
А если за всех смог
Направлять потоки явлений,
мы говорим - «пророк»,
мы говорим - «гений» (2, 1, 235).
Провозгласив Ленина новым пророком, Маяковский устанавливает за ним право
крестить Россию.
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Не святой уже другой,
земной Владимир
крестит нас
железом и огнём декретов (2, 1). И уверен в необходимости причаститься «великому чувству по имени - класс!»
Религия для людей была всегда символом духовного поиска, служения добру и
утверждения христианской морали. Это очень сложный путь, и немногие его находят.
Во взаимодействии с искусством религия обращается к духовной жизни человека, посвоему интерпретирует смысл и цели человеческого бытия. В своих мировоззренческих
позициях Маяковский далеко отошел от религии, он отринул от бога. Смыслом всей
жизни для Маяковского стала пропаганда новой религии и морали. Атеистически-материалистическая система мировоззрения поэта представляет собой новую разновидность
религиозного вероисповедания. Маяковский как атеист к Богу обращается с бесцеремонной снисходительностью:
«Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
В облачный кисель
Ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте - знаете Устроим карусель
На дереве изучения добра и зла!» (1, с. 23).
В поэме «Владимир Ильич Ленин» даже бросает вызов ему:
Я б от ярости себя не поберег,
Я бы стал бы в перекоре шествий,
поколениям и толпам поперек
Я б нашел слова проклятья громоустого
И пока растоптан я и выкрик мой,
Я бросал бы в небо богохульства,
По Кремлю бы бомбами метал: долой! (2, 1, 236)
Маяковский был во власти собственных псевдо-библейских представлений, и
доходил до страшных выражений, а порой до кощунств.
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
И вина такие расставим по столу,
Чтоб захотелось пройтись в Ки-ка-пу
Хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
Прикажи:Сегодня ночью ж
Со всех бульваров красивейших девочек
Я натащу тебе.
Я думал - всесильный божище,
А ты недоучка, крохотный божик (1, с. 23).
Реальное развитие послереволюционной действительности разительно отличалось
от утопических представлений Маяковского о преображенном обществе. Поэтому у
поэта возникает разлад между мечтой и действительностью. За высокое и нелегкое
право на бессмертие Маяковский оплатил «страшнейшей из амортизаций амортизацией сердца и души », самой жизнью. Его мечта в светлое будущее обернулась
страшным разочарованием. Он признается:
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Вот я богохулил.
Орал, что бога нет,
А бог такую из пекловых глубин,
что перед ней гора заволнуется и дрогнет… (1, с. 26)
Выход из «пекловых глубин» из тупика - в нравственном возрождении человека,
которое всегда совершается на духовной, в том числе религиозной основе. Возможно,
поэтому Маяковский позже в своих стихах вновь обращается к истинному богу.
Если правда, что ты есть,
Боже,
Боже мой,
Если звезд ковер тобою выткан, если этой боли,
Ежедневно множимой, тобой ниспослана, господи пытка
Судейскую цепь надень.
Я аккуратный,
Не замедлю ни на день.
Слушай,
Всевышний инквизитор! (1, с. 27)
А в стихотворении «Богомольное» Маяковский даже обвиняет большевиков их в
ереси и богохульстве.
Большевики
Надругались над верой православной.
В храмах-клубах – словесные бои.
Колокола без языков – немые словно.
По божьим престолам похабничают воробьи.
Без веры
И нравственность ищем напрасно (1,1, 309).
Незадолго до своей гибели, приступая к поэме «Во весь голос», Маяковский
обращается напрямую к потомкам, «через головы правительств» и предупреждает об
опасности, которая грозит проникнуть в будущее. По некоторым свидетельствам, он
начинает писать поэму «Плохо» (в противовес поэме «Хорошо!»), в ней выражалось
недовольство тем строем, который складывался в стране к этому времени. В политической жизни страны того периода произошли существенные изменения, к власти пришел
Сталин, а с ним и новая власть и ей органически чужд был внутренний революционный
романтизм, порывы, иллюзии, которые вдохновляли Маяковского. Он был обречён.
Революционное дело всё больше оборачивалось «дрянью» В одном из писем Л.Равичу,
Маяковский пишет «Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят - что ж?! По
родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь» (1, с. 720). В Маяковском
произошел перелом, и он уже сам верил, в то, что писал: «роясь в сегодняшнем
окаменелом дерьме», «наших дней изучая потемки», «мне агитпром в зубах застрял».
Когда люди теряют духовные ориентиры, порывают с вечными ценностями и начинают жить только земными насущными проблемами, тогда они неизбежно попадают
в пучину сомнений и разочарований, которые впоследствии, приводят их к кризису.
Этого не избежал и Маяковский. «Служа одному классу - «планеты пролетарию»,
Маяковский ломал свою лирическую природу «становясь на горло собственной песни».
Крушение старого мира, отказ от религиозных верований, ожидание «взрыва»,
внутренний надлом и глубочайший кризис сознания привели Маяковского к
трагическому финалу. Все те насилия, какие он совершал над своим талантом, не могли
не привести его к жестоким последствиям. Дело, ради которого он был готов отдать
свою жизнь, стало «работой адовой», в которой поэт оказался неизбежной жертвой.
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D.R. ƏLİYEVA
XX ƏSR RUS ƏDƏBİYYATINDA “ON ÜÇÜNCÜ İMAM”
XÜLASƏ
1917-ci il inqilabı yalnız Rusiyanın tarixində deyil, eləcə də incəsənətində yeni eranın
başlanğıcı hesab edilir. Ölkədə dini xaosun və çaşqınlığın baş verdiyi bir dövrdə bu prosesə ilk
münasibət göstərənlərdən biri də V.Mayakovskiy olmuşdur. Öz dünyagörüşü ilə bağlı düşüncələrində
o Allahdan və dindən çox uzaqda dururdu və düşünürdü ki, yalnız inqilab ona “əsl Allahı – Lenini”
üzə çıxarmağa kömək edər. Mayakovskiy həyatın bütün mənasını yeni dinin və mənəviyyatın
təbliğində görürdü. Onun dünyagörüşündə ateist-materialist baxışlar yeni dini inancı ifadə edir.
D.R. ALIYEVA
"THE THIRTEENTH APOSTLE" IN THE RUSSIAN LITERATURE OF 20 CENTURIES
SUMMARY
Events of 1917 designated the beginning of a new era not only in the history of the country, but
also in art. Process of distribution of religious doubts and heresies begins. This process by one of the
first is adjoined by V.Mayakovsky. In the world outlooks Mayakovsky has far departed from religion.
The poet was in the power of own pseudo-bible representations. The Ateisticheski-materialistic system
of outlook of the poet represents a new version of religious religion.
рецензент: кандидат филологических наук, доц. Х.Юсифова
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ОТНОШЕНИЕ К ФАНТАСМАГОРИИ ПЬЯНСТВА
В ПОЭМЕ ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА «МОСКВА-ПЕТУШКИ»
Ключевые слова: подход, постмодернизм, пьянство, сатира.
Açar sözlər: yanaşma, postmodernizm, sərxoşluq, məzhəkə.
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В русскую постмодернистскую (альтернативную, нетрадиционную и т.п., как её в
разное время называли) прозу конца 1980-х годов, удачно вписывается Венедикт Ерофеев со своим произведением «Москва-Петушки», в своё время принесшим ему заслуженную славу. Автор избирает объектом сатиры пьянство, получившее в России невидимый
размах. Однако в особом, то есть постмодернистском видении русского писателя, в сюжете произведения ценности эстетически оказались до предела сниженными. Для
апологета «русского пьянства» Венедикта Ерофеева творчество было не столько способом естественного биологического существования, сколько продиктовано исключительно личными пристрастиями, ощущением раскованности, воплощением политической свободы в несвободной стране.
Характерно, что определяющей чертой стиля анализируемой поэмы многочисленные исследователи считают «сквозную пародийно-ироническую цитатность» (И.
Скоропанова, Ю. Левин, М. Липовецкий). Текст Вен. Ерофеева напоминает центон (мозаичность), составленный из различных библейских, литературных, исторических и
социо-культурных мотивов, цитат, фрагментов и образов. Наиболее часто автор обращается к Евангелию и античной мифологии, к русской поэзии и прозе (например, к
творчеству Радищева, Тургенева, Достоевского, Гоголя, Тютчева, Блока, Пастернака,
Евтушенко и некоторых других классиков).
С различных позиций на новаторство поэмы, в частности откликнулись О.Седакова, М.Липовецкий, М.Эпштейн, В.Курицын, С.Чупpинин и некоторые другие. Каждый,
естественно, подыскивал тот угол зрения, который отвечал их собственному мировосприятию, потому что однозначно оценивать это сложное в композиционном отношении
и непривычное для традиционалистов по проблематике произведение представлялось
невозможным. Но обращаем внимание на тот факт, что все названные критики сошлись
в едином мнении относительно того, что автор – типичный русский прозаик постмодернистской направленности, использующий целый конгломерат соответствующих
художественных приёмов. Кроме того, было признано, что лейтмотивом здесь становится тема алкоголизма как центральная составляющая российского великодержавного
текста: чаpки, кубки, водка, завертевшись с людьми в пьяном угаре, обрисованы автором
в качестве чуть ли не национального символа. Учитывая период создания, эта державная
(в кавычках) идея оказалась созвучной ориентации на обновляющиеся принципы уходящей в небытие советской эстетики. Вероятно, по этой причине «Москва-Петушки»
вызвала массовый интерес в России.
Русские писатели-постмодернисты неоднократно предпринимали попытки стереть различия между порядком и беспределом. Достоверно утверждаем, что к этому их
подталкивала реальная действительность России перестроечного и последующего за
ним периода. В фантасмагории пьянства, широкой панорамой разворачивающейся на
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страницах поэмы Вен. Ерофеева, бесспорно, можно усмотреть такие рецидивы постмодернистского мышления. Вероятно, именно это позволило критику Марку Липовецкому применительно к данному сочинению указать, что «постмодернизм воплощает
предельно принципиальную попытку преодолеть фундаментальную для современной
культуры антитезу хаоса и космоса, переориентировать творческий импульс на поиск
компромисса между этими универсалиями» (1, с. 39-40). Недаром и другой теоретик
этого направления А. Зоpин назвал поэму «Москва-Петушки» «пpатекстом русского
постмодернизма» (2, с. 45), в котором нет чёткой грани между реальным и ирреальным.
Честно и откровенно высказался об этом и сам автор: «Новая русская литература засомневалась во всём без исключения: в любви, детях, вере, церкви, культуре, красоте, благородстве, материнстве, народной мудрости. Её скептицизм – это двойная реакция на данную русскую действительность и чрезмерный морализм русской культуры» (3, с. 237).
Что же произошло в России к концу 1980-х годов, заставивших писателей-нетрадиционалистов по-иному взглянуть на проблему «переоценки ценностей»? Рухнула вера в
категорию разума, обрушилась система, которая служила базой для той самой нормы поведения, которая регулировала вину и ответственность за содеянное по степени свершённого проступка. Теперь этические и эстетические постулаты потеряли свою былую силу
и центрированность, они выявили свою как «нигилистичность», так и безжизненность.
Отсюда в целом и общем проистекала полнейшая безалаберность действующих лиц во
главе с главным героем поэмы Вен. Ерофеева «Москва-Петушки» Веничкой.
Проблема «переоценки ценностей» тем самым становится важным подспорьем
для широкого философского контекста, в котором люди русские пьют, буянят, озоруют
и, между прочим, обнаруживают для себя в этом удовольствие и вдохновение. Сергей
Чупpинин также указал, что тема пьянства в данном произведении является главенствующей, и объективно её следует рассматривать как бичевание серьёзного российского
порока. Разумеется, этого не мог не оценивать и сам писатель. Но порою его перо
становилось не столько гневным и полемическим, сколько ироничным.
Пьющий человек всечасно доволен собой, он забывает про обыденные бытовые
хлопоты. В народе говорят: пьяному море по колено. Однако, с другой стороны, культуpа пьянства сама по себе уже необычайно активна. Пьяному нужно все вpёмя что-то
делать, куда-то идти, не сообpазуясь со вpеменем и пpостpанством. Вот почему, между
прочим, один из пеpсонажей поэмы выстраивает целую теоpию, где, в частности, утвеpждается, что пьяный человек «подвижен и неистов» (4, с. 86). Он, как и сам писательпостмодеpнист, агpессивен и жаждет изменить миp. Стоит вспомнить трагикомический
эпизод из поэмы, когда пьяная компания устpаивает pеволюцию в отдельно взятом
pайоне и объявляет войну Ноpвегии.
Соединив две разнородные мысли в одно целое, Венедикту Ерофееву удаётся преподнести эту избитую истину, мастерски сочетая принципы комического с драматическим началом. В результате этого и получается некий трагикомический эффект.
«Если человеку по утрам бывает скверно, с иронией замечает автор, – а вечером он
полон и замыслов, и грёз, и усилий – он очень дурной, этот человек... Вот уж если
наоборот – если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает
изнеможение – это уж точно человек дpянь, деляга и посредственность... Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, – заключает Вен. Ерофеев, – и
восходу они рады, и закату тоже рады, – так это уж точно меpзавцы, о них и говоритьто противно» (4, с. 78). Понятно, что речь идёт прежде всего о людях пьющих. Именно
они радуются каждому дню, утру и вечеру, но вовсе не как благоверные люди, а как
лентяи и никчемности (посредственности, как писатель точно выразился).
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Но если приведённая цитата свидетельствует всего лишь о серых буднях простого
русского мещанина, обывателя, то есть определяет смысл жизни человека недалекого, и
это, кстати, наблюдает из окна вагона поезда Веня (Венечка), то аналогичный распорядок дня для советских пограничников тех лет – защитников Отечества – становится
угрожающим симптомом. При продолжении этой темы заметно, как позиции автогероя и рассказчика полностью совпадают. «До чего же скучна и сера наша жизнь», –
теперь уже ностальгически вздыхает автор: «Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твёрдо знает, что граница – эта не
фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую – меньше пьют и говорят на нерусском…» (4, с. 83). В итоге
автор убеждён в следующем: «Какие там могут быть границы, если все пьют и все говорят не по-русски? Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да
просто некуда его поставить. Вот и шляются пограничники без всякого дела. Тоскуют… Так что там на этот счет совершенная свобода. А что ж в необъятной России?
Свобода так и остается «призраком на континенте скорби» (4, с. 83).
Вот такая получается фантасмагория в пьянстве, которая, как видим, носит уже
социальный оттенок. Однако это становится трамплином для дальнейшей дискуссии на
эту тему. Так, хаос, получающий столь масштабное распространение на территории
России, упирается в установление границ. Писатель тонко и изобретательно подводит
нас к мысли о том, что в западном мире с его «укомплектованным порядком» и развитой демократией границы практически не нужны, так как это – «излишняя роскошь». А
в мире «перевёрнутых общественных отношений», где царят беспредел и анархия
(Вен.Ерофеев имеет в виду, конечно, Россию 1990-х годов), граница оказывается не
только национальным постом, отделяющим государства, но в первую очередь преградой свободному волеизъявлению личности.
Возможно ли искоренить пьянство в России на нынешнем этапе истории? Более
чем сомнительно, уверяет нас Вен. Ерофеев. Действительно, оказывается, «пил перед
смертью Чехов: «Я умираю». А потом добавил: «налейте мне шампанского». А Фридрих Шиллер – тот не только умереть, даже жить не мог без шампанского» (4, с. 64) и
т.д. Слово алкоголизм, таким образом, уже не просто сопровождает наблюдения автора
и его героя, но становится и архетипом, и мифологемой одновременно. Полагаем, что в
лице Вен. Ерофеева и некоторых художественных образов поэмы «Москва-Петушки»
критики и читатели получили реальную и достоверную возможность ознакомиться с
типично российскими признаками литературного постмодернизма, потому что в западноевропейской культуре на рубеже XX-XXI веков мы не встречаем характерного и
откровенно публицистического выступления с ярко выраженной мифологемой алкоголизма. Это порождение русского национального менталитета и соответственно отражение постмодернистского мышления человека, зорко подметившего этот порок.
Показателен в данном отношении также факт снисходительности со стороны вышеперечисленных русских критиков, не сосредоточивших своего внимания на авторском цинизме. Он не скрыт и не дешифрован, он просто отсутствует по причине полной искренности автора. Чтобы это доказать и вместе с тем отвести от себя обвинения в
нечестности и предвзятости, Ерофеев ссылается на проверенные исторические факты.
«Почему-то никто в России не знает, отчего умер Пушкин, – а как очищается политуpа
– это всякий знает» (4, с. 65). «Все ценные люди России, все нужные ей люди – все
пили, как свиньи. А лишние, бестолковые – нет, не пили» (4, с. 66). Становится ясным:
автор стоически придерживался мнения, что лучшие умы человечества «без стакана не
могли написать ни строки!.. Отчаянно пили! все честные люди России! А отчего они
пили? – с отчаяния пили! пили оттого, что честны! Оттого, что не в силах были облег161
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чить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве! … Все эти Успенские, все
эти Помяловские… почитайте-ка Дмитрия Писарева!» (4, с. 54).
Однако, можно ли однозначно уверять, что Вен. Ерофеев не испытывает при этом
горечи отступничества? С одной стороны, столь горестное явление Вен. Ерофеев вновь
и вновь связывает с хаосом в душе русского человека и с апокалипсической обстановкой в современной ему России, к тому же по времени не далеко отстоящей от нынешней. Иначе как объяснить подтекст, что массовое «русское самоубийство» среди великих людей России XIX века вызывали в самом авторе «смену подъёмов и падений,
восторгов и бед каждого» индивидуума, в жизни которого не было «ни малейшего
намёка на регулярность» (4, с. 54). И как продолжение этой мысли тут же следует исповедь: «Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон
– он выше всех нас… Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во власти произвола, которому нет имени и спасения от которого – тоже нет.
Мы – дрожащие твари, а она всесильна, Она, то есть Божья Десница, которая над
всем нами занесена и пред которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. Он непостижим уму, а, следовательно, Он есть» (4, с. 54). Необходимо заметить,
что фантасмагория пьянства в поэме объективно создаёт крайне удручающее настроение
в душе читателей. Этот минорный лад, вероятно, так бы адекватно и действовал, если бы
не искромётный юмор Вен. Ерофеева, смягчающий тёмные тона. Критик Виктор
Некрасов подытожил свои наблюдения над ролью юмора: «…Сквозь смертную тоску и
усталость не очень-то в жизни устроенного человека пробивается и растекается по всем
страницам книги то, без чего нельзя жить, как без хлеба и без воздуха. Имя этому –
юмор» (5, с. 123). Это мнение подтвердил и Владимир Лакшин: «Рядом с унынием и
горечью повесть поселяет в душе чувство освобождения и надежды…» (5, с. 123).
Возьмём на себя здесь смелость предположить, что Вен. Ерофееву, возможно,
пришлось вести долгие поиски героя. К такому возможному решению нас подталкивает
тот факт, что в целом ряде других своих сочинений, как правило, фигурируют персонажи из светского столичного общества. К ним Веня (Венечка), разумеется, не относится.
В таком случае логичнее было бы обратиться к поиску центрального действующего
лица среди выходцев из низов российского общества. Что и было сделано Вен. Ерофеевым исходя из своих социально-философских и эстетических принципов и к тому же в
полном согласии с теоретической программой постмодернизма. Так что недаром автор
поэмы избрал в качестве главного героя-рассказчика человека недальновидного, из
самых, что называется, рядовых россиян ниже среднего интеллектуального уровня,
«задавленного бытовухой». Тем самым Вен. Ерофеев негласно хотел подчеркнуть: он
вовсе не является рупором авторских убеждений, в то же время в его лице ярче всего
воплощаются особенности народно-демократических воззрений.
Вячеслав Курицын в своей монографии «Русский литературный постмодернизм»
пишет: «Не менее важен, однако, алкоголь как основа мифа: читатели Венедикта Еpофеева, легендаpные поколения «двоpников и стоpожей» выpаботали культуpу пития с
глубоким политическим подтекстом – это означало не служить советской власти и, вовтоpых, кpепить узы pомантической диссидентской дpужбы. Где-то в месте встpечи
деpжавной и неофициальной пьяных мифологем возникали милые аpтефакты вpоде
фильма «Иpония судьбы», чья моpаль сводилась, в общем к следующему – нажpись,
как свинья, и обpетешь счастье» (6, с. 151). Однако если видного русского теоретика
международного литературного постмодернизма в основном интересовал политический аспект данной поэмы, то нас более беспокоит философия главного героя с точки
зрения пространственно-временных передвижений.
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Выясняется, что уже с самого начала повествования в поэме «Москва-Петушки»
фиксируется внимание на такой философской детали: неумение геpоя, как пишет Вен.
Ерофеев, «обpащаться с пpостpанством» является прямым и непосредственным следствием его «откpовенно пpенебpежительного отношения к этому пpостpанству, к миpу
феноменов вообще». Не в силах избавиться от порока, он безнадёжно признаёт: «Но
ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог» (4, с. 36). И далее по
тексту следует попытка самоанализа «…не мог не выпить не потому, что тело стало на
сто грамм тяжелее, а букет во рту пополнился новым ингpидиентом, а потому что «не
мог». «Значит, я еще чего-то пил» (4, с. 37). «Певец слабости», Вен. Ерофеев в данном
случае изобразил главного героя в сильной позиции, то есть в роли предсказателя своего собственного будущего или, лучше сказать, умеющего предчувствовать его.
По мнению автора, для рядовых русских людей в настоящем грехе не надлежит
специально отыскивать элементы высокой материи. Поэтому и читаем в поэме о том,
что Венечку, как и самого автора в принципе-то интересует пьющее население столицы
или провинциальных городов как философско-схоластическое рассуждение о возможности человека временно забыться, уйти от многочисленных бытовых проблем. «Простое пьянство» (то есть обыкновенное свинство) – вот что метафизично, а вся метафизика, как утверждает Вен. Ерофеев, далека от широких умственных потенций; она
элементарно проверяется той же самой порочной пьяной практикой. «Это я очень хорошо помню: был Гегель. Он говорил: «нет pазличий, кpоме pазличия в степени, между
pазличными степенями и отсутствием pазличия». То есть, если перевести это на хороший язык: «Кто же сейчас не пьет?» (4, с. 35).
Так рождается своеобразная защитная реакция героя, с одной стороны, продиктованная вполне объективными обстоятельствами – наличием огромного количества
пьющих в России, а с другой – попыткой оправдать своё собственное бессилие. Вен. Ерофеев пытается подойти к разрешению этой задачи не только с художественных, но также
элементарных человеческих взаимоотношений. Нам представляется, что как писательпостмодернист, он водит в сюжетную канву произведения анти реалистическое понятие
метафизического, или обывательского зрения. Сфера его действия в данном случае расширена тем, что Венечка в трезвом состоянии обладает способностью, как выражаются
психологи, к дистрибутивному (одновременному, или совмещённому) вниманию.
С видимой иронией пишет Венедикт Ерофеев о том, как подводит героя обретение
им, казалось бы, уникальной способности к вышеназванному понятию – дистрибутивному вниманию. На самом деле Веня (Венечка) видит как бы боковым зрением совсем не
то, что соответствует реальной действительности. Полагаем, что в этом заключена вся
оригинальность поэмы «Москва - Петушки», а также демонстрация индивидуального почерка типичного русского постмодерниста. Например, он смотрит на приёмщицу стеклотары, а «видит сквозь неё остров Капpи и Максима Гоpького, который «велит не брать
сдачи, то есть видит не видимый мир, а некую литературу» (4, с. 88). Или, к примеру, он
видит аптеку, а спонтанно и механически принимает решение об ориентации в пpостpанстве вне зависимости от того, чем оно наполнено, а, скорее всего, в соответствии с
абстpактными добpодетелями. Для Венечки аптека как место продажи лекарств уже
перестаёт существовать и превращается в подобие «питейного заведения». Ему в этой
среде приятнее всего себя чувствовать – вот он её себе умозрительно и представляет.
Вероятно, по этой причине автор говорит о свободе передвижения Венечки в пространстве, однако, понимать надо – в вагоне поезда. Такая свобода более похожа на свободу
узника в пределах своей темницы. Поэтому в пределах такого пространства в тексте и
следует: «Если хочешь идти налево, Венечка, иди налево, я тебя не пpинуждаю ни к
чему. Если хочешь идти напpаво – иди напpаво» (4, с. 37). Далее, сосна, как пишет
Венедикт Ерофеев, смотрит в небо. Это есть такой «наблююдательный пост», из которо163

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

го, по словам автора, «удобнее всего рассмотреть» предмет (4, с. 58). Но в действиительности (как и в случае с продавщицей стеклопосуды) сквозь эту сосну Венечка видит
только её тень, бледное отражение, точнее, призрак, пустую и голую абстракцию.
Тут, как нам кажется, любопытно проследить роль и значение Кремля. По замыслу писателя, перед нами такой ориентир, который сопровождает Веню как путеводная
звезда. Но в пространственно-временном отношении этот колосс принципиально не
достижим. Для глазомера Венечки он такой же голый призрак, та же абстракция, о чём
мы сказали выше. «Нет, это не Петушки? Кремль сиял передо мной во всем великолепии. И хоть я слышал уже за собою топот погони, я успел подумать: «Вот? Сколько раз
я проходил по Москве, вдоль и поперек, в здравом уме и в бесчувствиях… – и не разу
не видел Кремля. Я в поисках Кремля всегда натыкался на Курский вокзал. И вот
теперь, наконец – увидел. Когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете? Неисповедимы твои пути…» (4, с. 120). Да, только увидел, узрел, но не достиг. К нему нельзя
физически приблизиться, как и не существует станции «Петушки», на которой герой
может обрести долгожданный приют. Знаменательно, что Кремль остроумно уводит
читателей от темы пьянства, которая среди многочисленных и, признаем, однотипных
выводов и обобщений русских критиков уже набила оскомину.
В то же самое время как художник-реформатор и человек в одном лице автор
задаётся таким вопросом: а что вообще светлого и примечательного мог видеть в своей
никчёмной жизни рядовой российский обыватель, прообраз которого выведен в лице
Вени (Венечки)? Тогда и выясняется, что в алкогольном круговороте событий главный
герой экзаменует самого себя, подвергая своё поведение сомнению: «Жизнь такая
беспросветная, что если Господь меня спросит: «Неужели Веня (автор) ты больше не
помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались все твои
бедствия?»: «Я скажу ему: Нет, Господь, не сразу…». Краешком сознания, все тем же
самым краешком, я еще запомню, что сумел, наконец, совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опрокинуться на чью-то лавочку» (4, с. 69). Вот
и все светлые воспоминания. В итоге автор со свойственным ему юмором и одновременно печально заключает: «Что тебе осталось. Утром – стон, вечером – плачь, ночью –
скрежет зубовный… и кому, кому в мире есть дело до твоего сердца?» (4, с. 116). Так
что никуда не деться от пьянства, учитывая российский менталитет, выписанный
автором и подтверждённый выше приведёнными словами некоторых русских критиков.
С какой же целью автором подаётся такой необычный обман зрения? Чтобы это
понять, следует обратить внимание на «объектное видение» Вени-Венечки. Он постоянно наблюдает за взором других персонажей поэмы. Тем самым и своё поведение
проверяется мнением других людей. Но, заражённый всеобщим пороком, он видит по
большей части пьянство других пассажиров поезда. Таким образом, глаза собутыльников, а, правильнее отметить, русского народа представляются ему, как всё время подчёркивает автор, «залитыми водкой», то есть народа принципиально пьяного. Венечка
описывает этот довольно большой слой людей как малоспособных к активности.
«Публика посмотpела в меня почти безучастно, кpуглыми и как будто ничем не занятыми глазами... Мне нpавится, что у наpода моей стpаны глаза такие пустые и выпуклые...
Они постоянно навыкате, но – никакого напpяжения в них» (4, с. 46).
Исходя из таких суждений главного героя поэмы, нетрудно заключить его двойственное отношение к описываемому пороку. Объективно пьянство как общественный
порок он, конечно, умозрительно осуждает, но субъективно злоупотреблениям не противится, а масштабы растущего алкоголизма среди людей того же сословия тем более
не осознаёт. В то же самое время двусмысленность поведения героя дала возможность,
к примеру, критику М. Эпштейну, рассуждать о «не-пьяном» образе жизни Венечки.
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Теоретик русского постмодернизма делает при этом особый упор на так называемой
«потустоpонней деликатности». Это есть, по словам Михаила Эпштейна, «философская
категоpия, сомневающаяся в статусе потустоpонности вообще, ибо потустоpоннее может проявить себя только в активистской тpансляции, что никак не соотносимо с деликатностью» (7, с. 9). Замечая, что Венечка «пьет больше своих пpедшественников, но
уже не пьянеет, и этим напоминает тpезвого, только с другого конца, не до, а после» (7,
с. 10). М. Эпштейн объясняет это положение вещей «диалектикой похмелья», которое
как бы переходит грань активности и трезвости, переходя в иную область. Вот что он
по этому поводу подчёркивает: «Опьянение сбило спесь с тpезвого, а пpотpезвление
сбивает спесь с пьяного, и тепеpь, сквозь муки стыда, откpывается тpетья стадия великого синтеза – похмелье» (7, с. 11).
Подводя итоги, нужно отметить, что лейтмотивом поэмы Вен. Ерофеева «МоскваПетушки» является тема алкоголизма. Отношение к этой теме составляет одну из слагаемых российского великодержавного текста. Учитывая период создания произведения
Ерофеева, эта идея оказалась созвучной ориентации на обновляющиеся принципы
уходящей в небытие советской эстетики. Вероятно, по этой причине «Москва-Петушки»
вызвала массовый интерес в России и стала темой многих дискуссий и обсуждений.
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VENEDİKT YEROFEYEVİN “MOSKVA-PETUŞKİ” POEMASINDA SƏRXOŞLUQ
FANTASMAQORİYASINA YANAŞMA
XÜLASƏ
Venedikt Yerofeyev, ona ləyaqətli bir şöhrət qazandıran “Moskva – Petuşki” adlı müvəəqiyyətli
əsəri ilə postmodern yazıçılar sinfinə daxil olur. Müəllif, məzhəkə obyekti olaraq, Rusiyada
görünməyən bir genişliyi olan sərxoşluğu seçmişdir. “Rus sərxoşluğunun” müdafiəçisi Venedikt
Yerofeyev üçün yaradıcılıq sadəcə təbii yaşayış üsulu deyil, həm də qeyri – adi xüsusi həvəs və azad
olmayan ölkədə siyasi azadlığın təcəssümü olmuşdur.
L.F. HAJIZADEH
RELATION TO PHANTASMAGORIA DRUNKENNESS IN POEM
“MOSCOW – PETUSHKI” OF VENEDICT EROFEEV
SUMMARY
Venedict Erofeev is one of the postmodernist writers with his successful work “Moscow –
Petushki”, that brought him worthy popularity. Writer chooses the drunkenness as object of satire, that
has invisible largeness in Russia. For the defender of “Russian drunkenness”-Venedict Erofeev, art
was not only the way of real biological living, but also exceptional personal wish and incarnation of
political freedom in not free country.
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А ГОСПОДЬ – В СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА...
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Люди ищут судьбу, а судьба людей...
И катится жизнь по тому кругу...
Чингиз Айтматов «Плаха»
В литературной жизни Азербайджана 90-х годов прошлого столетия появилась
целая плеяда молодых и талантливых прозаиков, которые сразу же привлекли к себе
внимание читателей. Особое место среди них занимает Натаван Демирчиоглу, которая
выделяется среди них своим особым метафорическо-символическим мышлением, своеобразным творческим почерком. Следует отметить, что произведения Н.Демирчиоглу
сразу же нашли своего читателя, а их автор заслуженно стала президентским стипендиатом.
Н.Демирчиоглу вошла в литературный мир с произведениями, написанными оригинальным стилем, присущим одаренным личностям. Иногда кажется, что от ее
произведений веет каким-то особым пессимизмом, но в них всегда присутствует
жизненная правда. Академик Низами Джафаров считает, что в произведениях Натаван
Демирчиоглу очень сильны образы мифологического мышления тюрок, этнографическая память тюрок, доисламская тенгрианская память. Низами Джафаров очень тонко
прочувствовал свеобразное мышление очень талантливого прозаика. На творчестве
Натаван Демирчизаде лежит, я бы сказала, своеобразная суфийская печать. Порой нужно внимательно и порой неоднократно возвращаться к тексту, чтобы понять тайный,
«закадровый» смысл повести или рассказа.
«Книга первая. Повести и рассказы» – это первая книга Натаван ханум, переведенная на русский язык. Автоp впервые выходит на российскую литературную арену и,
что немаловажно, ее сразу же оценил весьма требовательный российский читатель.
Отрадно отметить, что перевод сделан блестяще. Повести и рассказы из сборника
пеpевела на русский язык талантливая переводчица Н.Б.Мирзоева. Читая произведения
писательницы, даже не замечаешь, что это не оригинал, а перевод с азербайджанского,
ибо в них полностью сохранены и азербайджанская канва и национальный колорит.
Трудно, и в то же время, легко написать рецензию на предлагаемую читателям
книгу. Сложность определяется разнообразием рассматриваемых в повестях и рассказах вопросов, что не позволяет дать краткое резюме книги. Простота же задачи определяется добротностью и выветренностью предлагаемого материала.
С удивительной легкостью автор рассказывает о сложной судьбе героев повестей
и рассказов, словно сама является участницей всех событий, происходящих с ними. Но
это только творческая манера писательницы. Тому примером могут служить и приведенные очень скупо, но в свойственной ей форме автобиографические сведения о себе
(«Несколько слов от автора»).
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В жизни писательницы было много хорошего. Поступила на факультет журналистики Бакинского государственного университета, еще в студенческие годы заняла
первое место на конференции студентов Закавказского университета, начала журналистскую деятельность в Комитете Телерадиопрограмм, где в последствии стала директором отдела. А в 1999 году по указу Гейдара Алиева получила Президентскую стипендию. Весь опыт жизни, талант она вкладывает в свои произведения.
В книгу Н.Демирчиоглу вошли повести («Себет», «Сирота», Многоточие») и
рассказы («Стойкость», «Легенда об Авейе», «Келагаи»).
Несомненный интерес читателей вызовет первая повесть писательницы «Себет»,
в которой рассказывается о жизни молодой женщины, которая пытается выжить в этом
сложном для всех нас мире. Человек, которого она полюбила женат; у него есть жена,
дети. Непростая жизнь молодой женщины, которая видит своего любимого только
время от времени, оставаясь в одиночестве как по ночам, так и по праздникам. Постепенно такая жизнь начинает тяготить героиню, она пытается вырваться из этого порочного круга. И хотя ей сложно объяснить свои чувства человеку, которого она так любит,
она все же пытается рассказать ему, как ей тяжело жить, зная, что у нее ничего нет впереди, только одиночество: «Тяжело так жить, нет будущего, только пустота. Перед этой
пустотой темнеет в глазах». Нет, она не жалеет о днях, прожитых с ним, ведь он именно тот человек, о котором она мечтала, но, к сожалению, ее любимый не понимает ее.
Себет в повести это не просто какой-то бытовой предмет, не атрибут жизни героев, а символ благополучия героя. Если есть себет, считают герои повести, значит жизнь
продолжается. Ведь именно полный снеди себет, который каждую неделю отправляет с
водителем домой герой произведения, позволяет его считать себя большим человеком.
Он и его жена вспоминают те дни, когда он не мог позволить себе купить на рынке
продукты.
Н.Демирчиоглы завершает свое произведение такими символическими словами:
«Себет раскачивается, как колыбель... Господу знаком раскачивающийся полный себет. ...Огромная корзина раскачивается, как колыбель... Господь смотрит на свои творения...
Небеса далеко, очень далеко...
А господь – в сердце Человека...
Во второй повести Н.Демирчиоглу «Сирота» рассказывается о непростой жизни
мальчика, отца которого убили, а мать умерла при родах. Назвали мальчика именем
отца. Время текло как вода, годы, сменяя друг друга, неслись вперед. Человек, которого
заподозрили в смерти отца сироты осудили на двадцать пять лет. Прошло время сирота
закончил инситут, аспирантуру, стал кандидатом наук, несколько лет проработал в
Институте народного хозяйства в Гяндже. Потом устроился на работу в Баку. Дети выросли, женились, каждый из них жил своей жизнью. Но всю жизнь терзала Сироту
мысль о том, кто же на самом деле виновен в смерти его отца, и настал день, когда он
должет был получить ответ на вопрос, который мучил его. Встретился Сирота с тем самым стариком, которого когда-то посадили за убийство его отца. Но старик так и не
раскрыл Сироте тайны; не нашел Сирота ответа на свой вопрос.
Памяти всех предков, мудрейших, потомков, которые были, есть и будут посвящена третья повесть книги «Многоточие». В этой повести герой раздумывает над словами своей жены: «Лучше бы мы не поженились. Сохранили бы любовь. Живо было бы
наше далекое, недоступное желание. Поженились, и что с того? Счастливыми-то не
стали. Толку-то? Все и ничего...» Но он «тысячу раз» повторял: «Если это не счастье, то
что же тогда? Здоровое сердце, замечательные дети, кусок хлеба всегда есть, есть во
что одеться».
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Сложно жить в этом мире человеку, который сталкивается с несправедливостью
каждый день, но не в силах ничего изменить. Талантливый журналист, которого уважают и соседи, и сотрудники, пытается выжить в этом мире. У него нет собственного
жилья, он вынужден снимать квартиру, а из троих детей «только младший ребенок с
ними жил». Двое старших проживают у родственников жены, из-за этого в семье часто
возникают ссоры. Но оказалось, что все его семейные проблемы – это ничто, по сравнению с горем народа. Н.Демирчиоглу не рассказывает открыто о самом тяжелом для
всего азербайджанского народа времени – трагическом «Черном январе», когда расстреливали мирное население Баку, но по разговорам окружающих героя соседей, мы
понимаем о каких событиях идет речь. Символичен и поступок героя, когда он отдает
весь свой гонорар соседу, сын которого погиб в эти страшные дни, стал шехидом. В
этом эпизоде проявляется характер героя повести, который, несмотря на все перепитии
своей тяжелой жизни, остается достойным человеком.
Память слишком давит на него, он не может смириться с с болью своего народа,
пропускает эту боль через свое сердце. Снова и снова перед его глазами возникает многоточие: «Все написанное и ненаписанное, все горести сейчас для этого мужчины были
всего лишь многоточием. Собственная судьба и судьба семьи тоже были многоточием»...
Рассказы Натаван ханум написаны в том же стиле, а один из этих рассказов ("Легенда об Авейе") был включен в сборник рассказов азербайджанских прозаиков, который был издан в Стамбуле (2007) под названием "Земля и Небо на берегах Каспия".
«Книга первая. Повести и рассказы» – первый шаг Натаван Демирчиоглу в
Москве и, надо отметить, довольно успешный. Будем надеяться, что и ее дальнейшие
книги будут так же интересны читателям.
L.Z. GƏRAYZADƏ
TANRI İNSANIN QƏLBİNDƏDİR...
(Natavan Dəmirçioğlunun “Birinci kitab. Povest və hekayələr” kitabı haqqında)
XÜLASƏ
Məqalədə Natavan Dəmirçioğlunun Moskvada rus dilində çıxan kitabına (“Birinci kitab. Povest
və hekayələr”) münasibət bildirilir. Qeyd olunur ki, Natavan xanımın bu kitabına “Səbət”, “Yetim”,
“Nöqtələr” povestləri və eləcə 3 hekayə daxildir. Gənc və istedadlı nasirin XXI əsr Azərbaycan yazıçıları arasında özünəməxsus yaradıcılıq xətti ilə seçilməsi vurğulanır.
L.Z. GARAYZADEH
GOD – IN THE HEART OF A MAN...
(on the book by Natavan Demirchiogli "The first book. Stories”)
SUMMARY
The attitude of the author to Natavan Demirchiogli book ("The first book”. Stories) published in
the Russian language is announced in the article. The stories "Basket", "Orphan", “Dots”, etc. are
collected in that book. It is underlined that the young and very talented prose-writer is distinguished
among the Azerbaijan writers of XXI century by her creative handwriting.
рецензент: кандидат филологических наук С.Х. Гафарова
Redaksiyaya daxil olub: 28.11.2011
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ИМЯ ТВОРЧЕСТВО В ТЮРКСКИХ ЭПИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
Açar sözlər: epik mətn, onomastika, semiotik sistem, mif yaradıcılığı.
Ключевые слова: эпический текст, ономастика, семиотическая система, мифотворчество.
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Представление о том, что имятворчество и мифотворчество имеют историческое
значение как продукт совместного развития языка и культуры, основывается на наблюдении общности лексических компонентов, восходящих к эпохе тюркской общности.
Рассмотрение структуры древнетюркских личных имен с точки зрения соотношения
ономастического и нарицательного знака является чрезвычайно существенным для
определения своеобразия имятворчества, отразившего в качестве одного из факторов
влияние поэтики своего времени.
Ономастикой древних тюрков представляет интерес, во-первых, с точки зрения
лексики, которую уже можно рассматривать как некий код, заключающий информацию
о реалиях, относящихся к сфере возвышенного, во-вторых, с точки зрения его соотношения с поэтической лексикой. Под кодом при этом понимается некий организационный принцип, который с синхронической точки зрения инвариантен, т. е. структурно
более прост и очерчен временными рамками, внутри которых наблюдается некоторое
постоянство отношений между составляющими компонентами.
Предостережение о том, что современная попытка соотнести имя того периода с
представлением о логических атомах – это придание старому понятию совсем нового
смысла, служит исходным моментом нашего рассмотрения древнетюркских эпических
имен. Являясь частью культуры того времени, они создавались по законам мифологического фольклорного творчества, основное правило которого заключается в том, что
значимость, выраженная в имени персонажа, мотивирует и прогнозирует его действия.
В отличие от фатализма, характерного для античности, герой древнейшего пласта
тюркской героической поэзии не повинуется пассивно судьбе и не противоборствует
ей, он как бы формирует ее. Гибель героя есть результат его спонтанного волеизъявления [Гуревич 1970, 9].
Распределение древнетюркских имен по схеме: имена-пожелания (дезиративы),
имена-посвящения (меморативы), описательные (дескриптивы) – показывает смену
указанных стереотипов в различные исторические периоды, продиктованную особенностями представления о функции личного имени в обществе. При этом «позитивность» имени, выраженная латинской пословицей «Bonum nomen bonum omen» Хорошее имя – хороший знак, остается типичной чертой имятворчества но сей день. Традиционно-древнетюркские личные имена носили возвышенный характер; составляющие
их компоненты снизаны с реалиями, обозначающими войну, победу, сокровище, красоту, любовь, могущество, благородство. В тюркском эпическом ономастиконе зафиксированы такие компоненты. Слово «ер- är» часто встречается в произведениях древнетюркской письменности. Уже в давние исторические эпохи оно связывалось с представлением о богатырстве и геройстве, хотя и сохраняло ясно выраженную тенденцию
к стилистической нейтральности, означая не столько богатыря, героя, сколько просто
мужчину, чаще всего – воина. И такое, например, выражение из «Памятника с р. Кем169
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чик-Джиргак»: «Äр атым jolа», переведенное С. Е. Маловым «Мое геройское имя
Йола», может быть переведено также и гак «Мое мужское имя Иола». В древнетюркских памятниках нередко сохраняется противопоставление имени, данному мальчику в
детстве, его новому имени, полученному им по достижении определенного возраста
или после совершения богатырских подвигов. Известно, что «у многих народов, далеких один от другого – имена возрастные» (2, с. 36). Существовал такой обычай и в
древнетюркском обществе, о чем пишет Л. Н. Гумилев: «Имя тюрка всегда указывало
на его положение в обществе. Мальчиком он имел кличку, юношей – чин, мужем –
титул, а если это был хан – то титул менялся согласно удельно-лествичной системе» (2,
с. 90). Если бы слово är – ер обозначало только богатыря, героя, то в древнетюркском
языке не потребовались бы тавтологические выражения типа а1р аг з «Памятнике в
честь Кюльтегина»: alp är bizina taqmiş ärti «мужественные люди (воины) на нас
напали», или в «Памятнике в честь Тоньюкука» в сочетании çayanu alp armiş – «каганего герой» . Очевидно, в связи с этим в «Словаре» своей книги, изданной в 1951
году, слово «är» С. Е. Малов переводит как «муж, мужчина», а в «Указателе» книги
(1952) дает уже несколько иной перевод: ер – муж, герой (1, с. 103). Следует также
отметить, что слово «är - ер» в древнетюркских памятниках ни разу не употребляется в
составе собственных имен, в отличие от слова «а1р – алп». Впоследствии, однако,
слово «ер» приобретает то значение, в котором употребляется в героических сказаниях
казахского (в основном), киргизского, якутского и некоторых других народов.
Так же просты и понятны имена с другим определением богатырства – батыр:
Карадон-батыр, Ак Жонас-батыр, Жанбырши-батыр и др. По мнению В. М. Жирмунского, имена многих героев ногайского, цикла казахского эпоса являются историческими. Прибавление же к ним эпических определений «ер» и «батыр» связано с давними, по крайней мере – с доногайскими, традициями казахского, шире – тюркского и
тюрко-монгольского эпоса. Как определение богатырства слово «батур» потребляется
во «Втором памятнике с Алтын-келя» в выражении: äрдäмiг (ардамлiг) батур мäн 'я
герой с доблестями (?) (1, с. 56).
Среди одноосновных тюркских личных имен зафиксированы образованные как от
апеллятивов, так и от прилагательных, значение имени тюркского богатыря Алпамыша
в различных национальных версиях сказания в сущности одинаково. Незначительным
изменениям подверглось лишь его звучание: узбекское – Алпомиш, казахское – Алпамыс, таджикское – Альпамыш, татарское – Алпамша, башкирское – Алпамыша. Как
видим, во всех случаях имя героя начинается с общетюргского алып – алп 'богатырь'.
Впервые это слове было зафиксировано в памятниках древнетюркской письменности –
в составе имени Йигин-Алп-Туран и богатыря Ынанчу алп (1, с. 24, 57). В отличие, от
ер – är, оно имеет вполне определенное эпическое значение и подчеркивает богатырскую мощь и мужество. Поэтому на русский язык оно переводится – «смелый, герой»
(5, с. 12). По мнению И. В. Стеблевой, «тексты надписей в честь Кюль-тегина н Бильгекагана, возможно, являлись литературной трансформацией песен и героических сказаний, складывавшихся вокруг этих героев» (5, с. 95). Если это так, то можно сказать, что
с эпохи тюркских каганатов – тюркской эпической общности — и начинается
общетюркское определение эпического богатыря словом алп, получившим распространение в фольклоре практически всех тюркских народов. Все эти особенности тюркских
имен отразились и в народном эпосе. Большой интерес с этой точки зрения представляет имя Кобланды-батыр в одноименном казахском героическом эпосе. В оригинале
одного из вариантов эпоса есть слова «кобландыдай ул туды». – Родился сын, имя его
Кобланды» (6, с. 402). Однако в оригинале речь идет не об имени богатыря – герой
только сравнивается с Кобланды: «Родился сын, как Кобланды». Получается, что герой
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сравнивается сам с собой. Объяснить это кажущееся противоречие позволяет более
глубокий анализ фразы оригинала. Можно предположить, что новорожденный богатырь сравнивается с кобланом (каблан – леопард), так же как, впрочем, и Манас.
Морфема ды является, видимо, поздним наращением, благодаря которому стих становится более благозвучным. Первоначально в произведении – и приведенном предложении было, вероятно, не «Кобландыдай», а «Кабыландай», то есть «как леопард».
Форма же «Кобландыдай» является производной от «Кобланды» – имени героя, уже
хорошо известного в народе. Такое предположение, на наш взгляд, не противоречит
закономерностям казахского языка и эпическим традициям тюркских народов. Слово
каблан, коплан, коплон, гаплан, во всех тюркских языках обозначает леопарда и в
народном языке чаще всего употребляется как постоянный эпитет эпического богатыря. Предположение о непосредственной связи имени героя казахского эпоса с
леопардом легко доказывается текстом произведения, в котором богатырь часто
называется – Коблан – без морфемы ды. Вариант сказания, записанный от Е. Т. Аманжолова, называется не «Кобланды-батыр», а «Коблан» (7, с. 313). Все эти данные
свидетельствуют, что в имени героя сохранились следы тотемистических представлений. Древнескандинавские простые имена являют собой аналогичную картину: Hari
«заяц», Hrafu «ворон», Hrokr «грач», Kati «веселый», Hradi «быстрый». Памятуя о том,
что позитивность присуща процессу номинации, на материале ономастической лексики
можно представить, какие реалии у древних германцев относились к сфере прекрасного, какие качества характера соответствовали представлению о героическом. Можно
предположить, что родовой тотем изначально служил воплощением идеального,
олицетворением сути сначала отдельного человека, потом целой группы людей.
Для обозначения семейного родства древние германцы использовали словосложение, повтор и аллитерацию. Образование имени ребенка путем заимствования одного
компонента от имени отца, другого – от имени матери получило наибольшее расспространение у англосаксов. Начальный компонент имени, как правило, служил для «создания атмосферы», тогда как второй предназначался для характеристики именуемого. В
этой связи подчеркивается большее варьирование первых компонентов (зафиксировано
около 103) по сравнению с числом вторых компонентов (всего 51). Состав коночных
компонентой, представляющих собой характеристику именуемого лица, весьма ограничен, ими могут быть апеллятивы, существительные со значением деятеля (nomen
agentis) и субстантивированные прилагательные.
Второй способ получил широкое распространение у скандинавов. Имя норвежского короля Хакона Хаконарсона представляется характерным примерим повтора.
Историческая флексия род. падежа -аr входит в состав имени, образованного по модели: «X сын X». Впоследствии повтор одного имени среди большого числа родственников явился причиной появления у скандинавов многочисленных прозвищ,
носящих самый разнообразный характер. Кроме того, для различения обладателей
одного имени у скандинавов наблюдается также использование географических признаков. В рунических текстах IX-ХII вв. обнаружен целый ряд надписей примерно
следующего содержания: Ulf hiogg I Baristam æftiR Ulf I Skulhambri mag sin godan
«Ульф из Баристама вырезал (руны) в честь Ульфа из Скульхамра, зятя своего доброго». Появление словосочетаний с указанием на дополнительный признак, например на
принадлежность лица к определенной местности, относится к сравнительно позднему
времени и принадлежит сфере утилитарного, тогда как исконно имятворчество находилось под влиянием поэтического творчества и его характерных приемов. В частности,
аллитерация использовалась для подчеркивания признака родства как у скандинавов,
так и у англосаксов.
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В древнеанглийском ономастиконе зафиксирован целый ряд компонентов,
употреблявшихся метафорически, например: gar «копье» в значении «мужчина, воин»,
helm «шлем» – «господин, защитник», lind «липа» «корабль, женщина». Личные имена
с компонентом wynn соответствовали распространенным выражениям egna wynn радость «глаз», wifa wynn «гордость жепщин». Наблюдается также метонимия, подразумевающая несколько иные отношения, нежели ориентацию на характеризующую
функцию, в частности указание на качество через материал. Известны древнеанглийские личные имена: Ас «дуб», AEsc «ясень», древнескандинавские: Alm «вяз», Аsк
«ясень» и т. п.
Метафорическое употребление отдельных компонентов при создании сложных
личных имен отвечало канонам германской поэзии того времени, Изобилующей
сложными словами, образованными не только на основе субъектно-объективных
связей, например: frumgär «впереди копье» в значении «вождь».
Исследователи древнеанглийского ономастикона неоднократно подчеркивали, что
в результате образования личных имен по принципу заимствования по одному компоненту от имени отца и матери первоначально значащие имена явились источником
для создания не поддающихся интерпретации мужских имен или женских имен, более
подходящих мужчинам. В качестве примеров указываются Hereswip «войско-могущая»
или Wulfgifu «волк-дающая».
В самом деле, представляется сомнительной интерпретация целого ряда древнеанглийских личных имен как субъективных композита по схеме: «лицо, обладающее
признаком, на который указывает начальный компонент» (как, например, в имени
Langhand «человек, у которого длинная рука»). Однако, вопреки распространенному
мнению о бессмысленности некоторых сложных личных имен, мы склонны считать их
вариациями в духе скальдической поэзии.
Замечания М.И. Стеблина-Каменского о скальдической поэзии представляются
чрезвычайно существенными для понимания имятворчества этого периода: «Вычурность скальдических стихов беспримерна в мировой литературе. Порядок слов часто
совершенно противоестественней: отдельные предложения переплетаются друг с
другом. Кроме того, содержание стиха часто зашифровано посредством очень своеобразных поэтических фигур, так называемых кеннингов. Кеннинг (исл. kenning) –
буквально «обозначение» - это условное и трафаретное обозначение из двух или более
существительных, из которых одно определяет другое. Так, в кеннинге мужчины пли
воина определяемое - имя одного из богов или название дерева мужского рода, а
определение – то, с чем мужчина имеет дело, т. е. битва, доспех, корабль, сокровище и
т. п., например: Бальдр щита, Ньорд корабля, Фрейр меча, ясень битвы; в кеннинге
женщины определяемое – имя богини или название дерева женского рода, а определение – то, с чем имеет дело женщина, т. е. украшение, наряд, угощение и т. п., например:
Фрейя золота, Гевыон пива, липа скамьи, береза запястья» (8, с. 161).
Соответствие ономастической и поэтической лексики этого времени наблюдается
с наибольшей очевидностью в именах, эквивалентных кеннингам. Кеннинг goldwine
золотой друг-благородный принц» (Беовульф, 1171) становится мужским личным именем. Связь между компонентами этого имени гораздо произвольнее, нежели в имени
Goldgyfa, эквивалентном кеннингу Goldgyfa «податель золота-лорд» (Беовульф, 2052),
в котором наблюдается субъектно-объектная связь. К именам-кеннингам относится
также женское личное имя с исторической основой на ǒ: Goldgifu злато-дающая».
Лексическая взаимообращаемость поэзии и имятворчества прослеживается также
па материале общих фразеологических единиц, называемых хейти. Хейти (исл. heiti) –
буквально «название» – это одночленный заменитель существительного обычной речи,
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т. е. поэтический синоним. Эддические хейти – это либо архаизмы, которые первоначально ассоциировались с теми или иными конкретными признаками обозначаемого
явления, либо собственные имена, ставшие нарицательными; так, слово budlung первоначально имело значение «потомок Будли» (8, с. 38).
Образование более поздних личных имен, на наш взгляд, происходит под влияянием скальдической поэзии. Реалии, обозначаемые кеннингами, хейти и компонентами
личных имен, немногочисленны и взаимообращаемы. У скальдов сама форма становилась содержанием; доминантой их творчества была борьба с сопротивлением материала, борьба с языком, желание подчинить его своей воле но им же установленным
законам. Можно предположить, что вышеуказанные женские имена, включающие
компоненты: «война», «войско», «сила», могли быть навеяны мифом о девах-воительницах валькириях и способствовали созданию вокруг их обладательниц ореола величия
и могущества. Процесс создания личных имен этого периода представляется вариациями на темы героической поэзии и свидетельствует об ослаблении денотативной
функции имен собственных.
Анализ структуры древнетюркских личных имен показывает взаимообращаемость
поэтической и ономастической лексики. В ономастиконе древнегерманских языков,
значительно разошедшихся уже в эпоху древнейших памятников, наблюдаются характерные приемы поэзии того времени, свидетельствующие о метафорическом мышлении его создателей. Нам представляется, что в те отдаленные времена личное имя,
организованное по законам поэтического творчества, было направлено на создание
соответствующего настроения. Загадка предполагала длительное разгадывании, кеннинг угадывался в процессе слушания висы 8, имя как бы прогнозировало действия
героя, вызывая определенную реакцию у слушателей. На этом основании представляется вполне реальным рассмотрение личных имен этого периода в качестве прогнозирующей семиотической системы. Подробное описание такой системы в русле
поэтики того времени – задача будущего.
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Məqalədə qədim türk onomastikasının yaranma üsullarından söhbət açılır. Türk epik onomastikasının mif yaradıcılığı ilə, mifoloji dünyagörüşü əlaqəsi ön plana çəkilir. Epos qəhrəmanlarının adları
semiotik sistem kimi nəzərdən keçirilir.
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В 80-е годы XIX века, несмотря на преследования цензуры, развивается русское
реалистическое искусство, отражающее несломленную силу народа. В 80-90-е годы
продолжали свою активную деятельность Салтыков-Щедрин, Достоевский, Толстой.
Пришли Горький, Куприн, Мамин-Сибиряк и другие писатели демократического направления. И сам Чехов продолжал лучшие традиции великой литературы. «В нем слились
пушкинская простота и ясность, гоголевская ненависть к тине мелочей и пошлости пошлого человека, тургеневская поэзия природы и возвышенность любви, толстовское размышление о смысле бытия и щедринская непримиримость к уродливо-иерархическим
социальным отношениям» (1, с. 121).
Творчество А.Чехова со всей очевидностью выявило непригодность самодержавнополицейского режима. Писатель не был связан с пролетарским движением. Но предчувствуя коренную перестройку всех форм общественной жизни, А.Чехов выступает против
косности, застоя, приходит к решительному отрицанию существующего порядка.
Творчество А.Чехова условно разделяют на три периода: первый (с конца 70-х до
середины 80-х годов) характеризуется обращением писателя преимущественно к юмористической новеллистике; второй (с середины 80-х годов)- усилением сатирического
начала в произведениях Чехова; третий (с начала 90-х годов) отмечен высшими достижениями писателя в прозе и драматургии.
К литературному творчеству А.Чехов обратился еще будучи гимназистом, но систематически начал печататься с 1880 г., обучаясь в Московском университете. Первые
рассказы писателя носили развлекательный характер и создавались в основном ради
заработка. А.Чехов посылал свои рассказы в юмористические журналы(«Стрекоза»,
«Осколки», «Будильник») подписывая их такими псевдонимами, как «Брат моего брата», «Человек без селезенки», «Антоша Чехонте».
«Чехов писал только рассказы, короткие повести, похожие на рассказы, пьесы, похожие на повести. Он не умещался в традиционных рамках, и это приводило современников в замешательство. Судили о нем уклончиво: признавали мастерство и талантливость, но советовали оставить рассказы - эти «артистически сделанные и виртуозно
раскрашенные кирпичики»- и построить наконец хороший дом. Ждали привычного,
ждали роман» (4, с. 3).
А.Чехов не открыл заново жанра короткого, сжатого рассказа, но развил и придал
своеобразную форму тому, что существовало в русской литературе и раньше. Короткие
рассказы писали и Пушкин («Метель», «Выстрел»), и Лермонтов («Тамань»), и Тургенев
(«Свидание»). Но эти писатели главное внимание уделяли лирике, роману, поэме, драме.
Для А.Чехова короткий рассказ был литературным жанром, над которым он работал всю жизнь. Писатель довел этот жанр до предельного совершенства.
«Жанр короткого рассказа у Чехова на всем протяжении его литературной деятельности не оставался неизменным, - он варьировался по мере роста Чехова, в связи с
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изменением его взглядов, настроений, художественных замыслов и тематики(сохраняя,
однако, при этом указанные выше общие черты)» (2, с. 22).
Рассказы А.Чехова можно разделить на три группы: 1) рассказы юмористические;
2) рассказы сатирические; 3) рассказы лирико-драматические.
Русская обывательская жизнь 80-90-х годов XIX столетия давала богатый материал для ее изображения в формах юмора и сатиры, но и для лирико-драматических
рассказов.
Юмористические рассказы А.Чехова были неодинаковы по форме. «Шведская
спичка», «Каштанка», «Из записок вспыльчивого человека» представляют собой короткие повествовательные произведения с фабулой и сменой событий.
«Подавляющая часть юмористических рассказов- короткие бытовые сцены с одним эпизодом, двумя-тремя действующими лицами и развернутым диалогом» (2, с. 28).
К этому разряду принадлежат лучшие рассказы писателя: «Хирургия», «Неудача»,
«Длинный язык», «Оратор», «Юбилей», «Канитель», «Налим», «Лошадиная фамилия»,
«Экзамен на чин», «Радость», «Клевета», «Орден», «Брожение умов», «Альбом», «Невидимые миру слезы», «Винт»», «Последняя могиканша», «Симулянты» и др.
А.Чехов помещал свои рассказы в таких юмористических журналах, как «Стрекоза», «Будильник», «Осколки», «Свет и тени» и в газетах «Петербургская газета» и «Новое время».
В своих юмористических рассказах А.Чехов брал существенные стороны жизни.
В отличие от своих современников Чехов поднял жанр юмористического рассказа на
большую идейную и художественную высоту.
А.Чехов умел говорить языком помещика, студента, учителя, профессора и т.п.
«Чехов требовал от человеческой речи, также как и от мысли, правды, честности, простоты и искренности, и ему претила всякая фальшь, хотя бы и освященная давней традицией» (2, с. 45).
Обыватели, обычные герои А.Чехова, любят вставлять в свою речь «ученые», а
чаще всего иностранные слова. Но они не всегда понимают, когда это уместно.
Анисим (рассказ «В овраге»), служащий в Москве в сыскном «выражений, каких
он никогда не употреблял в разговоре»:
«Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветного чаю для удовлетворения вашей физической потребности» (9, с. 345).
Таким смешным языком часто говорят в рассказах А.Чехова мелкие чиновники,
фельдшера.
На таком смешении лексикона построен комизм в рассказе «Винт».
Чиновники условились называть карты четырех мастей по фамилиям чиновников
четырех учреждений: казенной палаты, губернского правления, народного просвещения
и государственного банка. Во время игры чиновники говорят на очень смешном языке.
«- Государственный банк…
- Два- казенная палата…
- Без козыря…
- Ты без козыря? Гм! Губернское правленье- два… Погибать, так погибать, шут
возьми! Тот раз на народном просвещении без одной остался, сейчас на губернском
правлении нарвусь. Плевать!
- Маленький шлем на народном просвещении!...
- Хожу со статского… Бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку или губернского…» (6, с. 72).
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Для усиления комического впечатления А.Чехов пользуется приемом сравнения:
«Воинский начальник Ребротесов, высокий и тонкий, как телеграфный столб» (рассказ
«Невидимые миру слезы») и т.п.
Юмор многих рассказов А.Чехова часто построен на неожиданной сюжетной
развязке. Чтобы усилить эту неожиданность, писатель направляет воображение читателя по ложному следу. Тем выразительнее оказывается развязка рассказа. Вот «Случай
из судебной практики». Знаменитый адвокат держит речь в защиту подсудимого Шельмецова, обвиненного в краже. Он своей трогательной речью играл на нервах публики.
Даже судебный пристав полез в карман за платком. Но когда у прокурора, «бесчувственнейшего из организмов», из-под очков засверкали слезы, не вынес и сам подсудимый. Он заплакал и закричал: «Виноват! Сознаю свою вину! Украл мошенства строил!
Окаянный я человек!...» (6, с. 162)
Сила чеховского юмора в том, что писатель с огромной выразительностью передает атмосферу времени. «Очумелов, при всей его индивидуальной характерности, с
подвижностью флюгера отражает реальное соотношение между людьми в мире
социальной несправедливости. Высмеивая толстых и тонких, хамелеонов, Пришибеевых, писатель разоблачает их не как носителей извечных людских пороков, но как
прямое порождение современной им социальной жизни» (3, с. 14).
Наряду с юмористическими рассказами А.Чехов уже в 80-е годы создал сатирические рассказы, в которых его гуманизм имел наступательный характер.
Чеховская сатира была направлена на правящие классы, на царских чиновников.
Главная тема, наиболее часто повторяющаяся в сатирических рассказах А.Чехова,- деспотизм, формализм крупных чиновников и забитость подчиненных. К таким рассказам
можно отнести произведения «Смерть чиновника», «На гвозде», «Двое в одном», «Торжество победителя», «Справка», «Не в духе», «Либерал», «Чтение» и т.п.
А.Чехов также видел пустоту либеральничающей интеллигенции и высмеивал ее
в рассказах «Либеральный душка», «О драме» и др. Но как перестроить общественную
жизнь, это было неясно А.Чехову.
То же можно сказать и о тех рассказах А.Чехова, темой которых была семейная
жизнь. Это произведения: «Отец семейсва», «Жена», «Случай с классиком», «Женское
счастье» и т п.
«В 90-е годы, к концу XIX и в начале XX в. вместе с ростом рабочего и революционного движения общественно-политические горизонты стали проясняться, в связи с
чем и сатира Чехова, как видно из рассказов этого времени («Человек в футляре»,
«Крыжовник», «Ионыч»), стала значительно глубже и принципиальнее» (2, с. 72).
А.Чехов, как и другие писатели-сатирики, пользовался аллегорическими образами
для того, чтобы скрытным образом сказать о том, о чем нельзя сказать прямо. Он написал рассказ «Рыбье дело», где под видом рыбьих пород давал сатирические портреты
представителей различных слоев общества.
«Щука рыба некрасивая, невкусная, но рассудительная, положительная, убежденная в своих щучьих правах. Глотает все, что только попадает ей на пути: рыб, раков,
лягушек, уток, ребят… Когда ей указывают на ее жадность, и на несчастное положение
мелкой рыбешки, она говорит: «Поговори мне еще, как живо в моем желудке очутишься!» (7, с. 317).
Лещ тоже относится к такой же породе: «Держит трактиры на большой дороге и
занимается подрядами… Съевши рыбку, быстро вытирает губы, чтобы «господа» не
приметили…
Головль представляет собой особый тип хищника. В отличие от щук и лещей, головль культурен: «Рыбий интеллигент. Галантен, ловок, красив и имеет большой лоб.
Состоит членом многих благотворительных обществ, читает с чувством Некрасова,
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бранит щук, но, тем не менее, поедает рыбешек с таким же аппетитом, как щука. Впрочем, поедание пескарей и уклеек считает горькой необходимостью…» (7, с. 318).
Малые породы рыб являются жертвами социального угнетения.
«Карась… ждет, когда его съест щука… Пескарь… подносит благодарственные
адресы щукам и день и ночь работает, чтобы головли ходили в енотах» (7, с. 318).
Ко всем этим аллегорическим образам можно подобрать аналогии из реалистических образов в произведениях, а точнее, рассказах А.Чехова.
А.Чехов в сатире редко допускал фантастику. Он предпочитал говорить с читателем реалистическими образами. В этом проявляется и мастерство А.Чехова.
Рассказ «Толстый и тонкий» А.Чехова принадлежит к лучшим образцам его сатирического творчества. Обратимся к этому рассказу.
На вокзале Николаевской жележной дороги встетились два приятеля: один толстый, другой тонкий.
- Порфирий! Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!- радостно
восклицает толстый.
- Батюшки!- изумляется тонкий.- Миша! Друг детства!..
Старые приятели вспоминают дни детства, учебу в гимназии.
Толстый и тонкий живут по-разному. У тонкого небольшой чин и плохое жалованье. Жена дает уроки музыки, а он приватно делает портсигары из дерева и продает их
по рублю за штуку. А толстый «уже до тайного дослужился» и имеет две звезды.
А.Чехов сразу дает картину восторженной встречи двух друзей. Перед читателем
не два человека, а два чина - большой и маленький. Толстый тайный советник, а тонкий
коллежский асессор.
Если при встрече с «толстым» «тонкий» говорил с ним, как с равным, то теперь,
узнав, что перед ним тайный советник, он сразу же переходит на другую интонацию:
«Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детсва и вдруг
вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с! Милостивое внимание вашего превосходительства… в роде как бы живительной влаги» (5, с. 93).
Рассказ «Толстый и тонкий» делится на две части. В первой части автор опиисывает встречу двух людей, а во второй- двух чинов.. Первая часть рассказа кончается так:
«Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные
слез. Оба были приятно ошеломлены» (5, с. 92).
А вторая часть кончается словами:
«Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец:
«хи-хи-хи». Жена улыбнулась. <…> Все трое были приятно ошеломлены» (5, с. 93).
«Смеясь над порядком, с тупой механической силой разделяющим одних в полурабскую зависимость от других, молодой Чехов с грустью напоминает о забытом человеческом достоинстве. Тема «человек и чин» звучит во многих его рассказах» (3, с. 13).
С начала 90-х годов XIX века А.Чехова стали глубже волновать вопросы общественной жизни и именно к этому времени он начал писать лирико-драматические рассказы. К таким рассказам относятся «Попрыгунья», «Студент», «Учитель словесности»,
«Анна на шее», «Дом с мезонином», «Мужики», «На подводе», «Случай из практики»,
«Дама с собачкой», «Невеста» и др.
В основе лирико-драматических рассказов А.Чехова лежит драматический конфликт или социального порядка, или семейного характера.
Юмористические и сатирические рассказы А.Чехова строились на одной основной интонации. Но его лирико-драматические рассказы включают в себя элементы
юмора и сатиры. Содержание лирико-драматических рассказов требовало от писателя
дополнительных художественных приемов.
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В юмористических и сатирических рассказах А.Чехов брал простые характеры.
Но предметом лирико-драматических рассказов становились сложные характеры. Они
совмещали в себе различные душевные свойства.
В рассказе «Учитель словесности»- мечта о какой-то «новой, нервной, сознательной жизни, которая не в ладу с покоем и личным счастем».
А в рассказе «Дом с мезонином» чувство чистой любви.
Для подробного изучения лирико-драматических рассказов А.Чехова, следует
обратиться к таким образцам, как «Попрыгунья».
У рассказа очень простая схема:он и она. Он- художник Рябовский, а она- Ольга
Ивановна, т.е. «попрыгунья». А около них второстепенные герои: художники- товарищи Рябовского, знакомые и друзья Ольги Ивановны, доктор Коростелев-друг Дымова.
«Перед нами не только разные люди, но как бы два разных мира: Рябовский,
Ольга Ивановна и их друзья, с одной стороны, и Дымов с Коростелевым, с другой.
Первые считали себя людьми избранными, исключительными, непохожими на толпу.
Это-художники, музыканты, поэты, артисты, отмеченные печатью таланта» (2, с. 128).
Сюжет рассказа «Попрыгунья»передает очень сложное содержание. А между тем
он прост и ясен. Сюжет «Попрыгуньи» развивается по драматическому плану.
В отличие от рассказа «Попрыгунья», «Анну на шее» можно назвать социальнодраматическим рассказом. В рассказе «Анна на шее» есть аллегорические образы.
«Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой, надвигающейся, как
туча или локомотив, готовый задавить, ей всегда представлялся директор гимназии;
другой такой же силой, о которой в семье всегда говорили и которую почему-то боялись, был его сиятельство; и был еще десяток помельче… И в воображении Анны все
эти силы сливались в одно и в виде одного страшного, громадного белого медведя надвигались на слабых и виноватых, таких, как ее отец…» (8, с. 399).
Для А.Чехова этой страшной силой, раздавившей Анну и ее отца, была система,
общественные отношения.
«Действующие лица резко делятся на два фронта: на хищников и их жертвы, а
драматический сюжет развивается по двум, тесно связанным между собой линиям,
одной - нисходящей (судьба отца) и другой- восходящей(судьба Анны)» (2, с. 138).
В основу рассказа «Анна на шее» была положена мысль о социальном противоречии, характерном для эпохи автора.
А.Чехов ненавидел пошлость, верил в обновление жизни на разумной основе. Его
рассказы помогают формировать в человеке активное отношение к действительности.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гаджиев А. И прошлое, и современность. Баку: Язычы, 1991.
Голубков В. Мастерство А.П.Чехова. М., 1958.
Паперный З. А.П.Чехов. М., 1954.
Чехов А. Рассказы. М., Художественная литература, 1970.
Чехов А. Собр. соч. в двенадцати томах. Т. I, М.: Правда, 1985.
Чехов А. Собр. соч. в двенадцати томах. Т. II, М.: Правда, 1985.
Чехов А. Собр. соч. в двенадцати томах. Т. III, М.: Правда, 1985.
Чехов А. Собр. соч. в двенадцати томах. Т. VIII, М.: Правда, 1985.
Чехов А. Собр. соч. в двенадцати томах. Т. IX, М.: Правда, 1985.

179

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

L.M. İMAMƏLİYEVA
ANTON ÇEXOVUN HEKAYƏLƏRİNİN ƏSAS NÖVLƏRİ
XÜLASƏ
Məqalədə rus ədəbiyyatının ən gözəl hekayə ustalarından biri olan Anton Çexovun satirik,
yumoristik və lirik-dramatik hekayələrindən bəhs olunmuşdur.
L.M. IMAMALIYEVA
THE MAIN TYPES OF THE SHORT STORIES BY ANTON CHEKHOV
SUMMARY
For Various types of stories most common are those or other artistic media. But the explanation of
this doesn’t related with genre features. It must research in base of the artistic concept of the writer, in
his worldview. The main aim of this article to define main types of Anton Chekhov’s short stories and
explain the most peculiar for his style.

рецензент: доктор филологических наук, проф. Р.М. Гейбуллаева
(пр. №06 от 02.12.2011 г. заседания кафедры
азербайджанской литературы БСУ)
Redaksiyaya daxil olub: 05.12.2011

180

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

Т.Б. КАЗИЕВА
кандидат филологических наук, доцент
Бакинский славянский университет
(г. Баку, ул. С.Рустама, 25)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЛИК АМЕРИКАНСКОГО НЕОФЕМИНИЗМА
Açar sözlər: qadın, qaydalar, ədəbiyyat, elm.
Ключевые слова: женщина, права, литература, наука.
Key words: woman, rules, literature, science.

«Новая сознательность женщины», «неофеминизм» – эти термины, вошедшие в
идейно-культурный и социологический обиход где-то в середине 60-х годов, были
одним из следствий значительных социальных перемен, происходивших в американском обществе. В разгар борьбы за гражданские права негритянского населения, многочисленных выступлений интеллигенции и студенчества против войны во Вьетнаме,
нараставшей политической активности «новых левых», после полосы затишья в конце
40-х – начале 50-х годов вновь оживилось движение американских женщин за экономическое, социальное и гражданское равноправие. Это движение – Women’s Liberation
(сокращенно Women’s Lib) – все чаще и чаще стало обозначаться в буржуазной прессе
термином «неофеминизм», что, кстати, должно было подчеркнуть менее политизированный характер современного женского движения, его отличие от «феминизма» старого, «суффражистского» типа.
Движение за права женщин, всегда находившее отклик в американской литературе, имеет почтенную давность. Еще и XVIII в. в Америке появлялись сочинения, отмеченные тенденцией гуманного отношения к женщине, направленные против исконного
враждебного и унизительного отношения, воспитанного религиозной и отчасти литературной традицией. В соответствии с постулатами отцов церкви женщина считалась
существом греховным, неразумным, суетным и потому подлежащим строгому контролю мужчины. Главным основанием для недоверия, подозрительности, враждебности
к женщине была освященная Библией легенда о грехопадении Адама, виновницей
которого была праматерь Ева. Впрочем, и античные мудрецы, которых высоко ценили
и усердно читали в Америке XVII-XVIII вв., поучали, что муж должен «управлять
женой», как «душа телом» (Гесиод), что существует некое «естественное превосходство» мужчины над женщиной и оно лежит в основе «иерархии семейной», которая
есть фундамент «иерархии общественной» (Аристотель).
Однако особенности исторического развития Америки наложили известный отпечаток на унаследованное от Старого Света отношение к женщине. Жены многих первых поселенцев молодой страны несли те же тяготы кочевой, неустроенной, полной
опасностей жизни, что и мужья, а это невольно вносило в повседневное существование
определенное равенство. Обучение в начальных школах (где учили не только Библии)
было совместным, и девочки вполне равноправно с мальчиками получали свою порцию
наказания за невыученный урок из Тацита или «Духовной истории Нового Света»
Коттона Мезера. Выходя из школы, будущая мать семейства была достаточно образована, чтобы внушать детям веру в «великое предназначение Америки». Женщина привыкла чувствовать себя наставницей и стремилась сказать свое слово в области религиозного, а затем нравственного и гражданского воспитания. Это желание подкреплялось
реальными возможностями: женщине в Америке практически никогда не возбранялся
литературный труд. Уважение к разуму и учености, которые особенно укрепились в
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период Просвещения и буржуазной революции XVIII в., распространялось, разумеется,
и на образованных женщин. Так создавались исторические предпосылки для активной
причастности американки к отечественной литературе. В силу этого невозможно говорит об американской литературе прошлого и настоящего, игнорируя огромную роль
женщины-литератора, историка, социолога. Без учета этой ее роли в общественной
жизни и развитии словесности нельзя, и полной мере оценить и идейно-художественную специфику американской литературы, демократические традиции в ее культуре, а
также своеобразие облика американского феминизма в прошлом и в настоящем – как
составной части широкого оппозиционного движения народных масс.
О роли женщины и обществе с сочувствием и вниманием писал не один американский писатель. Так, из романов Синклера Льюиса 10-40-х годов можно было многое
узнать о судьбе американки XX в., об отношении к ней общества, о ее повседневном
бытии, стремлениях, надеждах, разочарованиях, свершениях и трагедиях. Роман Льюиса «Работа» (1917) был, например, откликом на усилившуюся в Америке в первые годы
XX столетия тягу молодых женщин и девушек к независимой и общественно полезной
деятельности. Героиня этого романа, женщина «в белом воротничке», служащая Уна
Голдена понимает, что неладно устроена социальная система, если те, кто так тяжко
трудится, зарабатывают так мало и так мало у них свободного времени. Правда, судьба
Уны Голден в общем благополучна. Исполнительная и аккуратная, она получает хорошо оплачиваемую работу, уходит от нелюбимого мужа и соединяется с возлюбленным.
«Счастливый конец», однако, был меньше всего данью традиции: писатель стремился
таким способом отстоять возможность и необходимость нового образа жизни, право
женщины и на приносящий радость труд, и на брак по любви. В противовес, например,
английскому романисту Д.Г.Лоуренсу, Льюис не видел «неразрешимой» антиномии:
женщина – любовница, мать – и женщина независимого положения, занимающаяся общественно полезным трудом, антиномии, нередко столь категорично утверждающейся
в современном американском романе (независимо от пола автора).
Как известно, героиня следующей книги Льюиса, знаменитой «Главной улицы»
(1920), Кэрол Кенникот, напротив, терпит фиаско в борьбе с буржуазной консервативностью, духовным убожеством, торжествующим узколобым мещанством. И борьба, и
судьба героини были глубоко типичными для Америки первых двух десятилетий нашего века, а образ Кэрол – один из самых реальных женских образов в американской
литературе XX в. Писатель понимал, что по мере развития движения за общественные
свободы современная американка, придерживающаяся прогрессивных убеждений,
будет принимать все более деятельное участие в нем. Символична последняя сцена
романа – Кэрол подводит мужа к кроватке дочери и произносит поистине пророческие
слова: «Видишь ты вот это, на подушке? Ты знаешь, что это такое? Это бомба, которой
предстоит взорвать обывательское самодовольство. Если бы вы, консерваторы, были
мудры, вы арестовывали бы не анархистов, а всех этих детей... Подумай, чего только
этот ребенок ни увидит... ни натворит, прежде чем умрет в двухтысячном году...». И
устами Кэрол, когда она говорит о «воздушных кораблях, отправляющихся на Марс»,
Льюис предрекает индустриальный «взрыва в эпоху научно-технической революции,
наступление которой предвидит еще в 1920 г.
В американской литературе после первой мировой войны были и другие образы
женщин – женщин, победивших обстоятельства и нашедших свое место в борьбе за социальные свободы. Такова Эрнита Теодора Драйзера – убежденная коммунистка, уезжающая в СССР, чтобы участвовать в строительстве социализма. Но и в самой
Америке в «красные тридцатые» нашлось много дела для женщин с прогрессивными
убеждениями. Среди них было немало женщин-литераторов: например, Джозефина
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Хербст или тогда начинающий драматург Лилиан Хеллман, которая в своей автобиографической книге «Пентименто» (1973) очень точно выразила чувство, владевшее в 30е годы многими девушками типа Кэрол. Все они ощущали, что живут под гнетом
экономической системы, пороки и несправедливость которой все более усугубляются, а
вследствие этого – писала Хеллман, – «я и представительницы моего поколения, мне
подобные, носили в душе незаживающую рану». В эти годы выросло целое поколение
пламенных демократок, отстаивающих право человека на достойную и разумную
жизнь. Об этом писали литераторы старшего поколения, скажем, тот же С.Льюис. Героиня его романа «Энн Виккерс» (1933) – женщина, помышляющая о благе других, мечтающая о социальной справедливости и полном равноправии с мужчиной. Однако ее
борьба против пороков буржуазной общественной системы бессмысленна – это борьба
одиночки. Филантропия и собственное прекраснодушие – вот все, что она может противопоставить социальной несправедливости. И Энн Виккерс уступает: она замыкается
в личном мирке; высшей мудростью жизни оказывается для нее кандидовское «Возделывай свой сад», что в 30-е годы звучало как выражение сугубого индивидуализма.
Энн, по сути дела, пришла к тому же, к чему и Кэрол Кенникот.
Но обратимся вновь к ее дочери. В 1945 г., к концу второй мировой войны, она
была бы в том же возрасте, что и ее мать, когда та задыхалась в тисках обывательского
благополучия. Она, возможно, так же как Кэрол, рвалась бы в широкий мир свободы,
действия, радости, красоты. По после второй мировой войны общественно-политический климат страны еще более ухудшился. Многие американские писатели и писательницы, занимавшие в 30-е годы передовые позиции, отошли от политики, встали на путь
конформизма. В разгар «холодной войны» утверждается литература, прославляющая
прелести «буржуазного рая». Она низлагает идею гражданственности, сводя провозглашенное Декларацией независимости право каждого американца на «стремление к
счастью» – к идеалу материального благополучия. Мечта о лучшем и более справедливом устройстве общества объявляется несбыточной утопией, и многие писатели чуть ли
не считают себя обязанными сохранять у своих сограждан иллюзорное представление
об окружающей действительности. Все отчетливее начинает звучать призыв укрыться
от бурь современности в тихом семейном мирке.
Идеал счастливого «домашнего очага» утверждался в послевоенные годы на старых представлениях о роли женщины в семье и обществе. Прежним стереотипам придавалась порой более изящная, современная форма, но суть от этого не менялась:
мужчине свойственны агрессивность, ум, сила, активность; женщине – пассивность,
послушание, неспособность к эффективному (исключая круг домашних обязанностей)
труду. Эти идущие издревле трафаретные представления о «мужской» и «женской»
специфике живучи и сейчас, несмотря на определенные успехи движении за женское
равноправие: так, показательна, например, популярность книги М.Мортон «Все о женщине» (1974), представляющей, по игривому отзыву одного из рецензентов, «поучение,
как выглядеть красивыми и привлекательными для своих мужей, а заодно и других
мужчин». Но они оказались очень своевременными и притягательными именно после
войны, когда уставшие от разлук, одиночества и эмоционального голода люди с такой
радостью отдавались мирным семейным заботам, налаживанию быта. Супружество и
материнство и эти годы все более и более утверждаются как главная и единственная
сфера деятельности женщины.
Неимоверно возрастает в это время и литературная репутация Д.Г.Лоуренса, а
также его моральный авторитет в вопросах отношений между полами. Поднимается на
щит его проповедь женской пассивности, постулированная в романе «Любовник леди
Чаттерлей» (1929), его кредо, что мир «погибнет», если женщина отринет отведенную
ей природой роль смиренной жрицы «фаллического божества». По Лоуренсу, «синий
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чулок», образованная женщина – угроза западной цивилизации. Мужчина может спасти
цивилизацию только одним путем: вновь утвердив психологическую и эмоциональную
власть над женщиной. А это послужит ко благу и самой женщины, так как в конечном
счете она стремится только к одному: сексуальному удовлетворению. Если женщина
«бунтует» против своего назначения, если она позволяет себе роскошь контролировать
свои эмоции разумом, если она «рассудочна» и «холодна», значит она – не настоящая
женщина. Проповедь эта принесла определенные результаты. Журнал «Лайф» уже в
1956 г. торжествующе констатировал «возвращение американки домой».
В послевоенные годы патриархальная концепция «первейших женских обязанностей» была «омодернизирована» фрейдистской теорией о пагубности подавления сексуальных импульсов. Теория эта активно проникает в литературу, вызывая, в частности, взрыв «секс-беллетристики», невиданного размаха достигает эротизация культуры.
Она подменяет понятие «любовь» понятием «секс». Сиюминутный гедонизм, становящийся знамением эпохи, почти повальная одержимость сексом, алкоголем, спортом
предвещают торжество потребительства во всех сферах жизни. Налог счастья в материальном, физическом и душевном «комфорте» – таковы контрдоводы реакции, наступающей на все просветительские, демократические и свободолюбивые традиции Америки. В
этих условиях свободомыслящей женщине пришлось потерпеть не одно поражение.
Само понятие освобождения женщины в это время стало пониматься вульгарно, узко и
утилитарно и сводиться практически к прокламированию свободы любовных приключений, к свободе эротической в ущерб свободе гражданской и политической. Кумиром сексуальной литературы 50-х годов стала писательница Г.Метелиос, чьи романы
«Пейтон-Плейс» (1957) и «Возвращение в Пейтон-Плейс» были современной вариацией любовных историй с «счастливым концом», которые услужливо предлагались
буржуазным читательницам еще в Х1Х веке.
В этих условиях пытаться искать разрешения конкретных общественных проблем
во внеисторической, антинаучной теории «мужского господства» и направленного
против него «женского бунта», тем более, что в понятие «бунт» – неизменно и главным
образом – включается бунт в области интимных отношений.
Насколько же выгодны подобные острые споры буржуазному государству, ибо, не
затрагивая основ общества, они муссируют одни и те же «личностные» аспекты,
сводимые подчас исключительно к дебатам вокруг «роли секса»!
Издержки такого подхода налицо. Нельзя не заметить, например, в какой мере
эротизировалась в США за последнее десятилетие традиционная любовная история, которая в конце XIX в. была средоточием ханжеского благоприличия и жантильности.
Но, раскрепостившись сексуально, став концентрированным выражением натуралистических, а иногда попросту непристойных сцен, love story, в сущности так же псевдореалистична, хотя и более утонченна, как и поздневикторианские «романы для горничных». Примером тому могут служить книги Г.Саттона «Эксгибиционистка» (1906),
Г.Дэвис «Притворщики», И.Уоллеса «Семь минут» (1969) или произведения получившей огромную известность Жаклин Сьюзен.
Любопытная деталь: на суперобложке второго романа Ж.Сьюзен «Долина кукол»
(1966) была помещена аннотация, в которой рецензент, желая похвалить «интересную»
книгу, не нашел для сравнения более подходящего произведения, чем написанный столетие назад и ставший хрестоматийным роман Луизы Олкотт «Маленькие женщины»
(1869). Такая парадоксальная параллель была подсказана рецензенту услужливой рекламой, которая, со слов самой Сьюзен, объявила ее сторонницей женского равноправия, подобной Олкотт, и утверждала, что в своих, мягко говоря, фривольных романах
Сьюзен создает образ «свободной женщины». Однако эта «мыслящая», независимая
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особа всегда мечтает ввести свою личную жизнь в русло респектабельного брака (чего
нет у Олкотт). И уже не кажется странным тот факт, что отрывки из последующего
романа Сьюзен «Любовная машина» (1969) печатались в «Ледиз хоум джорнел»,
рьяном противнике женского освобождения.
Романы Сьюзен поражают своей добротностью и той кажущейся злободневностью, которая часто присуща псевдолитературе. В них есть все, даже «критическое»
освещение некоторых язв коммерческого «шоубизнеса», бессердечного делячества и
жестокой конкурентной гонки. Но все эти «разоблачения» тонут в океане адюльтера и
секса, принимающих порой самые отталкивающие и низкопробные формы. Сьюзен без
устали, с какой-то уже заученной, автоматической монотонностью воспроизводит одну
откровенную сцепу за другой (что, кстати, дало основание лондонской «Дейли мирор»
сравнить саму писательницу с «любовной машиной», без устали производящей полупорнографические романы). Написанная в 1073 г. книга Сьюзен «Одного раза мало»
преподносилась прессой как «бунтарское произведение» и вклад писательницы в движение за «женское освобождение», хотя такой вклад может лишь скомпрометировать
это движение.
Путь каждой выдающейся американской писательницы передовых взглядов – это
борьба с фанатизмом, религиозной косностью, буржуазным накопительством, черствым практицизмом, нравственным несовершенством и эстетической глухотой. В
конечном счете, это борьба за свободу мысли, за счастье человека, за демократию, за
достойное положение женщины в обществе, за гуманистически идеалы, которые
утверждала и утверждает литература.
T.B. QAZIYEVA
AMERİKAN NEOFEMİNİZMİNİN ƏDƏBİ SİMASI
XÜLASƏ
Əbəs deyildir ki, hər bir qabaqcıl fikirli amerikan yazıçısının yolu fanatizm, dini çarpazlaşma,
burjua kapitalı, köhnəlmiş təcrübə, mənəvi natamamlıq və estetik sükut ilə mübarizədən ibarətdir.
Ədəbiyyatın təsdiq edib və edəcəyi fikir azadlığı, insan xoşbəxtliyi, demokratiya, qadının
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SUMMARY
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В многообразии современной русской литературы выделяется своеобразный голос писателя Валерия Панюшкина. В его мужской прозе, на наш взгляд, доминирующее положение занимают женские образы. Вообще голос этого писателя характеризует
особая грусть, которой овеяны и женские силуэты. Мотивы этой грусти понятны современнику писателя, особенно его русскому адресату. Негативное воздействие на психику русского обывателя сегодня оказывают все социально-политические инновации.
Даже то, что остается за кадром, не оценивается, не распознается средним представителем общества, по поводу чего он не рефлексирует, оказывает безусловное негативное,
пусть подсознательное, воздействие на социальную психику. На поверхностном уровне
это выливается в глобальное тревожное состояние, охватывающее всех. Поэтому тревожная тональность незаметных вещей Панюшкина на столь же подсознательном
уровне близка его читателям.
Женские образы Валерия Панюшкина можно условно разделить на разные типы.
Значимость этих типов определяется на фоне содержания творчества писателя в целом.
Можно предложить такое прочтение текстов любого писателя, если оно составляет
некоторую систему. Вообще системность означает не только идеологическую целостность, включающую в себя и эстетические приоритеты, но и взаимообусловленность
образов. У Панюшкина такая системность прослеживается, что и дает основание интерпретировать каждый из женских образов на фоне целого. Более того, системность дает
возможность и даже предполагает типизацию женских образов Панюшкина. Совершенно непредвзято в творчестве этого писателя обнаруживаются образы девочки-ребенка,
девушки-студентки, молодой женщины, идеальной любовницы, женщин вообще как
сильнейшего объекта мужского вожделения, наконец, стандартного для современности
образа инвалида, – в данном случае девочки-инвалида.
Все эти названия условны, знаковы и в силу этого требуют объяснения. Конечно,
образ девочки-ребенка значительно шире слов, обозначающих данный тип. В силу этого это название ущербно, недостаточно. Но, с другой стороны, оно коротко и поэтому
выполняет знаковую функцию.
То же самое относится к типу девушка-студентка. Это очень сложный образ,
аккумулирующий своеобразие современности в ее женской преломленности. Поэтому
знак студент совершенно недостаточен для определения данного типа. Однако знак
студент в сознании современного человека концептуализируется, следовательно, актуализирует очень большой объем фоновой информации. Таким образом, этот знак
совершенно недостаточен для того читателя, который равнодушен к актуальной фоновой информации. Там же, где она востребована, этот знак полностью выполняет свою
семиотическую функцию.
Динамика повествования у Панюшкина внешне спокойная, которая в силу этого
совершенно не гармонирует с экспрессией содержания. Он пишет об очень неприятных
вещах, но очень спокойно. Такой стиль сам по себе экспрессивен и ориентирован на
коммуникативную эффективность.
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В творчестве Панюшкина выделяется рассказ «Белка», обращающий на себя внимание исторической достоверностью деталей и типов, а также остраненностью. В данном
контексте остраненность также носит совершенно своеобразный характер и выражается
в будничности небудничных вещей. Все указанные элементы могут рассматриваться как
составляющие стиля Панюшкина.
Характерно начало рассказа: «Ей едва исполнилось 18 лет, и у меня никогда с ней
не было секса, с этой девушкой. Просто мы иногда встречаемся, я угощаю ее чаем с
пирожными, а она угощает меня удивленным хлопаньем ресниц, тоненькими пальцами
в дешевеньких кольцах и рассказами про студенческую жизнь. Ее зовут Белкой, но это
производное не от имени Бэлла, а от фамилии, которую я вам, стукачам, не скажу»
(1, с. 58).
Такое вступление знаменательно сразу по нескольким параметрам. Во-первых,
оно носит игровой и комический характер. Писатель предлагает нам игру. Именно поэтому он называет нас стукачами.
Однако подобный комический и игровой элемент во вступлении вполне может
иметь и серьезную подоплеку. В этом случае я вам, стукачам, не скажу выполняет знаковую функцию, суть которой заключается в намеке на избранность такой прозы и
такого повествования, а вовсе не конкретного рассказа о конкретной Белке. Суть этого
сигнала совершенно очевидно может заключаться и в представлении Белки как некоторого универсального типа современной русской девушки-студентки. В данном случае
слово-приложение студентка также выполняет знаковую функцию, так как именно
студенты обнаруживают некоторую корпоративную и хиппово-сейшеновую релевантность в современном обществе.
Образ этой типичной русской девушки раскрывается по нескольким параметрам,
которые в совокупности призваны создать эту пресловутую типичность. Во-первых,
русская девушка-студентка, конечно же, пробовала наркотики, если и не нарокоманка.
Во-вторых, конечно же, занятия сексом для нее самое обычное бытовое удовлетворение
каких-то насущных потребностей. Поэтому она, конечно же, болеет или переболела венерическими заболеваниями. В-третьих, она, конечно же, сноуборбист, потому что кто
же не сноудорбист. В-четвертых, она, конечно же, имеет татуировки на всех мыслимых
и немыслимых местах тела. В-пятых, она, конечно же, протыкает себе тело и вешает
кольца куда только можно.
Рассказ «Белка» имеет очень небольшое пространство, всего пять страниц, но на
этих пяти страницах Панюшкин успевает рассказать обо всем и создать, несмотря ни на
что, привлекательный образ современной и самой обычной русской девчонки. Например, тема наркотиков: «Раньше она употребляла амфетамины, особенно когда ходила
на дискотеку, а на дискотеку она ходила не реже двух раз в неделю. Потом от амфетаминов у нее на лице стали появляться маленькие прыщики, и этого оказалось достаточно, чтобы Белка бросила наркотики» (1, с. 58).
На этом, однако, тема наркотиков не исчерпывается. Белка бросила наркотики, но
не рассталась с ними. «Я никогда не делал вид, будто мне нравится, что она пушер. Я
много раз говорил ей, чтобы она прекратила это опасное и отвратительное занятие. Но
я не слишком настаивал, потому что тогда превратился бы в ее глазах в папика, и она
перестала бы меня слышать. Пару раз она даже соглашалась со мной и обещала больше
никогда не торговать наркотиками. Но есть еще кто-то, кто рассказывает ей про
команданте Че Гевару, про мировую революцию и про наркотики как способ бороться с
глобализацией экономики» (1, с. 62).
В этом фрагменте тема наркотиков находит свое логическое завершение. Эта
очень сложная тема, поскольку писатель вставляет такой знаковый образ, как имя Че
Гевара. Таким образом, сигнализируется об огромном культурно-историческом фоне.
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Конечно, для того, чтобы он был востребован, необходимо знакомство с соответствующей информацией на ассоциативном уровне. Такой грамотный адресат, конечно,
отыщется в соответствующем социально-культурном окружении, адекватной среде. Но
и очевидно, что столь сложное прочтение под силу не каждому. С другой стороны,
Панюшкину это и не нужно. Его цель показать, что Белка не просто продает наркотики.
Она обычная хорошая девочка, которая пытается занять в этом мире хорошее место.
Совсем не случайно в начале рассказа автор говорит о том, что он угощает Белку чаем с
пирожными, а она его удивленным хлопаньем ресниц. Это удивленное хлопанье ресниц,
возможно, основная фраза в рассказе. Безусловно, эти слова содержат самую главную
характеристику Белки. Белка олицетворяет собой чистоту жизни. Что же поделаешь,
если чистые и наивные девочки сегодня живут так. Поэтому не случайна и концовка
рассказа. Она представляет автора, оценивающего действительность. В своих оценках
он пытается быть справедливым. Например: «Я всегда склонен был считать то, что
Белка торгует наркотиками, ну, как бы это сказать… ошибками молодости. У меня двенадцатилетний сын. Я боюсь, как бы он не стал наркоманом, но думаю, что это зависит
от него, а не от Белки. Я всегда надеялся, что Белка повзрослеет и поймет что-нибудь.
Но теперь Белку расстреляют. Ее расстреляют за распространение наркотиков согласно
новому законопроекту, придуманному депутатами от СПС Дмитрием Савельевым и
Верой Лекаревой. А я ведь на прошлых выборах голосовал за СПС. И хрен я еще раз
проголосую за этих кровопийц» (1, с. 62-63).
Тема наркотиков вырастает в значительную проблему, значительность которой
выходит далеко за рамки того общественного бедствия, губящего здоровье молодого
поколения. Здесь речь даже не о здоровье молодежи. Проблема ставится на глобальном
уровне. Оказывается молодежь верит в то, что распространение наркотиков может
спасти мир: «Но есть еще кто-то, кто рассказывает ей про команданте Че». Что происходит? А происходит то, что Белка оказывается в эпицентре мировой борьбы добра и
зла. Добро и Зло борется именно за нее, милую русскую девочку, которая дарит людям
удивленное хлопанье ресниц.
Характеризуя отношение Белки к жизни, Панюшкин вновь, казалось бы, прибегает
к комическому эффекту, однако и на этот раз поверхностно комическое следует расценивать вполне серьезно. Например: «Когда мы встречаемся, она всякий раз рассказывает
мне про какую-нибудь новую вредную книжку. Было время, когда она зачитывалась Пелевиным и искренне считала Бориса Березовского на экране телевизора мультиком. Еще
она пыталась заставить меня прочесть Теренса Маккенну, а когда я сказал, что все это
жалкие попытки выковырять из собственного мозга соплю, Белка всерьез обиделась и
две недели со мной не разговаривала» (1, с. 59).
Белка считает Березовского мультиком на полном серьезе. Этот серьез и создает
комический эффект. Но одновременно Панюшкин хочет, чтобы мы поняли, кто такая
Белка. А Белка милая, наивная, непосредственная, очень серьезно относящаяся к жизни
девочка. За внешне спокойным и комичным описанием жизни этой девушки стоит желание со всей остротой показать, насколько трагично то, что происходит сегодня с российской молодежью. Для показа он избирает девушку, на примере чрезвычайно милой
девушки Панюшкин он пытается достучаться до сердца своего читателя. Таким образом,
женский образ избирается писателем как наиболее эффективный пример извращенности
жизни. Казалось бы, комично и упоминание депутатов, комична и угроза – хрен я еще раз
проголосую за этих кровопийц. Однако совсем не комично обвинение депутатов. На комичном фоне рассказа достаточно серьезно выглядит эта концовка, совершенно эксплицитно обвиняющая высший законодательный орган страны в ее развале.
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На самом деле, конечно, общение с Белкой предполагает стальные нервы, но на ее
стороне чистота, и таким образом она становится приоритетным созданием и в жизни,
и в литературе: «Она сделала себе татуировку. Довольно красивого цветного мотылька
на ягодице. Она так этой татуировкой гордилась, что прямо в скверике задрала юбку и
показала мне: – Прикольный, правда? Еще она проколола себе сосок и вставила туда
сережку. И тоже показала мне, только уже в кафе. А я спросил ее, возможно ли кормить
грудью ребенка, если у тебя в соске сделана большая дырка. У нее, разумеется, нет
ребенка. Она сама ребенок. Какой-то мерзавец заразил ее трихомониазом. – Хорошо,
что не ВИЧом, – сказал я и стал спрашивать, почему она занималась любовью с мерзавцем без презерватива. В ответ она стала плакать и извиняться. У нее в рюкзаке было
четыре стакана травы. Вполне достаточное количество, чтобы схлопотать срок за крупную партию. Она распространяет наркотики. Она этим зарабатывает на жизнь. На
широкие штаны, на сережку в сиське, да мало ли на что еще» (1, с. 61-62).
На протяжении всего рассказа сохраняется отстраненное, индифферентное
отношение к описываемому. Только один раз Панюшкин позволяет себе дискурсивную
оценку, и это оценка также звучит обвинением, но обвинением не в адрес Белки, а в
адрес Государства: «У нее, разумеется, нет ребенка. Она сама ребенок». Она сама
ребенок – убийственное обвинение в адрес существующих общественных отношений.
Таким образом, небольшая бытовая зарисовка превращается в огромный социальнополитического и культурно-исторического значения факт. Важно, что таким эталонным
образом, воплощающим в себе уродства современной жизни, оказывается милая девочка, угощающая людей удивленным хлопаньем ресниц. Характерно, что она включается
в механизм современной жизни, делает всё, что принято делать, принимает наркотики,
заражается венерическим заболеванием, торгует наркотиками, но при этом сохраняет
удивленное хлопанье ресниц. И это несоответствие девичьей наивности и чистоты
обычности того негатива, который с ней происходит, и делает рассказ Панюшкина
серьезным обвинением.
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Значительная часть статей и рецензий Блока посвящена проблемам современной
русской литературы. А. Блок много писал о своих современниках: К. Бальмонте, Г.Ибсене, Ф. Сологубе, Д. Мережковском, Вяч. Иванове, В.Брюсове и др.
Cтатьи и рецензии Блока на творчество Бальмонта («Бальмонт», «О лирике»,
«К.Д.Бальмонт. Будем как солнце», «К.Д.Бальмонт. Горные вершины», «К.Д.Бальмонт.
Собрание стихов» и др.) представляют несомненный интерес.
Статья Блока «Бальмонт» была впервые опубликована 28 февраля 1909 года в
газете «Слово». В начале статьи Блок приводит некоторые строки из последней «Автобиографии» Бальмонта: «В своей последней «автобиографии», манерной и жеманной,
как вся бальмонтовская проза, Бальмонт пишет: «Имею спокойную убежденность, что
до меня, в целом, не умели писать в России звучных стихов. Чувствую в душе нескончаемую юность. Говорят, будто лучшая моя книга «Будем как солнце». Это вздор. По
существу своему я в беспрерывном движении, котоpoe не видно лишь слепым рассудочникам. У меня нет лучших и худших книг, а все книги одинаково плохи или одинаково хороши. Нужно быть безумцем, чтобы сказать, что одуванчик лучше или хуже
орхидеи» (1, с. 372). Блок с иронией относится к утверждению Бальмонта о том, что
«не умели писать в России звучных стихов», считая, что «сердиться нечего». Однако,
подчеркивает Блок, до Бальмонта стихи писал, например, Пушкин и это всем хорошо
известно. Тем не менее, всем знающим поэзию Бальмонта известно, что «он занят исключительно самим собою, что весь мир существующий и несуществующий он удостаивает своей страстной и чистой влюбленности, а иногда – своих не менее страстных
проклятий; что требовать от Бальмонта каких-либо связных рассуждений, обобщений и
сравнительности смешно.
Мало того: все, кто умеет ценить поэзию как самостоятельную стихию – не
только те ее области, в которых она роднится с другими стихиями, но и те, в которых
она совершенно беспримесна, исключительна или даже прямо враждебна всем другим
стихиям, – все твердо знают, что Бальмонт – поэт бесценный. A так как лучшими произведениями своими Бальмонт обязан именно вышеперечисленным своим качествам, –
то действительные ценители поэзии останутся навсегда ему благодарны именно за них:
“Рано или поздно – про Бальмонта скажут и запишут: этот поэт обладал совершено
необыкновенным, из ряду вон выходящим отсутствием критической и аналитической
способности и потому оставил нам такие-то и такие-то самоценные, ни на кого не
похожие напевы и стихи (Курсив Блока – Т.М.) (1, с. 272-373).
Блок утверждает, что оценка Бальмонта не только не за горами, но она уже и
налицо. Его любят и «как бы хранят» в душе, как всегда вначале – в двух крайних станах: в кружке поэтов, ему близких, и в широкой публике; первых – бескорыстной
любви учит любовь к искусству, как ценности непреходящей, a второй – нет никакой
корысти и никакой причины не любить того, что само неудержимо просится в душу:
так просятся в душу некоторые прежние стихи Бальмонта. Блок подчеркивает, что не
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только нельзя сердиться на Бальмонта зa его «критическое ребячество» и «наивное
самохвальство», надо поблагодарить его за то, что он таков, каков есть: потому что без
этого не было бы у нас его прежних стихов. «Нельзя было сердиться на него, – пишет
Блок, – и тогда, когда он написал, после ряда прекрасных строф, свои первые две, на
три четверти вздорные, книги: «Злые чары» (изд. «Золотого руна» 1906 года) и «Жарптицу» (изд. «Скорпиона» 1907 года). Можно было полагать, что поэт исправится,
можно было искать в этих книгах залогов лучшего будущего (этим занимался и я на
страницах «Золотого руна» два года нaзaд)1. Но когда пошли новые книги – одна за
другой, все пухлей и пухлее, всякое терпение истощилось.
«Что же случилось с Бальмонтом?» – спрашивает Блок. По его мнению, поэту
плохую услугу оказывает издательство «Скоприон», издавая его «полное собрание».
Но, тем не менее, Блок надеется, что перед теми, кто его действительно полюбил за его
неоцененные строфы и строки, он своей репутации все-таки не погубит. «Я знаю то
совсем особое чувство, – пишет Блок, – которое испытываешь, перелистывая некоторые страницы старого Бальмонта: чувство, похожее на весеннее. У каждого поэта есть
свой аромат, и у Бальмонта – свой, ни на кого не похожий. Это точно так же, как
человек, который обладает особенно сильной индивидуальностью, или особенно важен,
или близок и дорог, – имеет свой, ему одному присущий, запах. Не знаю, свойственно
ли такое ощущение всем, – для меня оно очень важно.
Так вот, я считаю своим приятным долгом посоветовать читателю, не желающему
осквернить память о большом поэте, содействовать истреблению последних книг Бальмонта (экземпляры для «истории» всегда останутся в Публичной библиотеке). Помимо
осквернения памяти, чтение этих книг может принести существенный вред, потому что
с именем Бальмонта далеко еще не все отвыкли связывать представление о прекрасном
поэте. Однако пора отвыкать: есть замечательный русский поэт Бальмонт, а нового
поэта Бальмонта больше нет» (1, с. 375).
В опубликованной в журнале «Новый путь» в 1904 году (№ 4) рецензии Блока
(К.Д.Бальмонт «Будем как солнце») рассматривается сущность поэзии поэта. «Если мы
попытаемся, – пишет Блок, – определить ее точно, то потеряемся в определениях, исключающих друг друга. Следя стих за стихом, решительно не знаешь: есть ли область,
в которую нет сил проникнуть поэту. Поэтому можно, не нарушая цельности, на любой
странице цитировать Бальмонта: он весь – многострунная лира. Обратить мир в песню
таких изысканно-нежных и вместе – пестрых тонов, как у Бальмонта, – значит полюбить явления, помимо их идей. В своих книгах Бальмонт замкнут в себе. И в них – ключ
к сердцу его поэзии – сердцу, прежде всего, как источнику любви:
Все равно мне, человек плох или хорош,
Все равно мне, говорит правду или ложь.
Если в небе свет погас, значит – поздний час,
Значит – в первый мы с тобой и в последний раз.
Если в небе света нет, значит – умер свет,
Значит – ночь бежит, бежит, заметая след.
Очень характерно, что Бальмонт может показаться па первый взгляд холодным.
Часто это служит признаком не общепринятого, тепловатого отношения к окружающему. «Уравновешенные» люди делят любовь и вдохновение. Большего доказательства
единого происхождения этих двух рычагов жизни, чем в стихах Бальмонта, – трудно
найти (Курсив Блока – Т.М.) (1, с. 529). Ведь вдохновение дано немногим, утверждает
Блок, оно – «только любовь» и тем самым себя оправдывает, и, становясь реальным,
1

Блок имеет в виду свой отзыв на книгу Бальмонта «Жар-птица» (статья «О лирике»)
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само реализует все, «о чем мечтать не смеет наша мудрость». Для подтверждения своих
слов Блок приводит следующие строчки из стихотворения Бальмонта:
Будем солнцем, будем тьмой, бурей и судьбой,
Будем счастливы с тобой в бездне голубой.
«Но только тот, кто глубоко знает, – пишет Блок, – меру этой мудрости, может
просто и без отчаянья видеть другую мудрость:
Если ж в сердце свет погас, значит – поздний час.
Значит – в первый мы с тобой и в последний раз…
Мы должны бежать от боли.
Мы должны любить ее.
В этом правда высшей Воли
В этом счастие мое.
Так свыше разрешены для поэта узы певучей дерзости, но ему оставлена чистота
кристаллов. Все в его песне предрешено заранее: ни одна капля в бегущем водопаде не
смешается с другой – стих, бегущий за стихом, на миг прильнет к другому:
Над болотом позабытым брошен мост.
За болотом позабытым брызги звезд.
И снова отбегает: «Там, за тенью, цепенея, спит лазурь»… Падают в общее русло
капли-звуки – смелые, легкие…» (Курсив Блока – Т.М.) (1, с. 529-530).
Рецензия Блока «К.Бальмонт. Литургия красоты» на книгу поэта «Стихийные
гимны» (Москва, 1905), изданная впервые в журнале «Вопросы жизни» в 1905 году (№
7), начинается с послания Валерия Брюсова к Бальмонту:
Вечно вольный, вечно юный
Ты как ветер, как волна,
Речь твоя поет, как струны,
Входит в души, как весна.
Может: наши сны глубоки,
Голос наш – векам завет.
Как и ты, мы одиноки,
Мы пророки… Ты поэт!
По мнению Блока, само слово поэт, такое «многошумное и многоликое», вдруг
получило в этом послании свой особый частный смысл – аромат, ощутимый в своей
отдельности от аромата «пророчества». Поэт «как ветер, как волна», он «подобен облакам». «Я ведь только облачко, полное огня», – говорил Бальмонт о себе. «Как знать? –
пишет Блок в рецензии. – Может быть, то, что прекрасно в «Литургии красоты», –
только закатный румянец – вечерний, последний. К утру от облака может не остаться
следа, его уже не будет ни на одном горизонте: и теперь оно окружено уже такими
удушливыми, безнадежным парами. Или – свершится чудо, новое чудо – непонятное и
внезапное, – которым часто радуют поэты – внезапные пришельцы из непонятных
стран? То и другое возможно, – и мы сомневаемся: вновь поднести к губам «пылающий
напиток» с надеждой на утро, – или отказаться от отрав приближающейся ночи?
Начало «разложения» очевидно в стихах Бальмонта. Но вместе с ним надвигается
что-то новое, – заметно, что облака идут с таких горизонтов, которые прежде были
скрыты от поэта» (1, с. 582).
По мнению Блока, то, что прежде волновало Бальмонта, теперь он замыкает ключами своих «стихийных гимнов». Ведь они только утомительно красивы – и неподвижны, но душная ночь уже «прильнула» к ним. «И теперь, – пишет Блок, – в час, когда
наступала тьма, – пришла мертвая полоса. Явилась рассудочная поэзия, прерываемая
192

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

бессильными криками. Иногда звучали болезненно эти постоянные провозглашения
своего великолепия, – пока не послышался стихийный голос, звучащий утренним, здоровым презрением. Только бессильно вялой злобой кажутся насмешки над «лабораторной зачахлостью человечков» и сказочки о «Лемурах с пяткой откидной», – рядом с
великим презрением «Самоутверждения»:
И если ты викинга счастья лишишь, – в самом царстве
Валгаллы рубиться,
Он скажет, что Небо беднее Земли, из Валгаллы он прочь
удалится,
И если певцу из Славянской страны ты скажешь, что ум
есть мерило,
Сo смехом он молвит, что сладко вино и песни во славу
Ярила.
Великое презрение рождает грусть. Она пришла, когда в душную ночь осмотрела
заря какого-то нового дня, о котором не знал прежний Бальмонт. Об этом, можно догадаться по тем (не)многим, но зато совершeнно новым и снова прекрасным песням,
которые запел сам себе удивленный поэт, рядом с ними повторяя без числа старое, будто все еще надеясь увидеть забытые сны (1, 583). Блок уподобляет их «песне изумления», по-прежнему молодой, но по новому грустной. Это – какая-то потусторонняя
музыка – утверждает Блок. Но, одновременно, в стихах «Литургия красоты» открывается и выход, т.к. за «новыми облаками» последуют люди с новыми надеждами – «все
равно, куда их двинет». И все будут ждать с волнением: встанет ли волшебное облако
или, пройдя сквозь ночь, обновится «в заре нового дня».
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Трансформация исконного общечеловеческого архетипа дуалистического начала
Добра и Зла проявляется в древнерусской литературе противоречивыми образами, которые не всегда соответствуют сущности реальных прототипов. Добро и Зло переплетаются настолько сложно, что, порой, стирается граница между былью и вымыслом,
историческими фактами и фантазией. И все же, иногда жестокая истина, свидетельствующая о частом торжестве злого начала, прорывается в древних сказаниях страшными сюжетами, которые идут вразрез с обычной, общепринятой в этом жанре,
идеализацией событий и героев.
Обратимся непосредственно к личности самого известного «крестителя» Руси
князя Владимира.
Как историческая личность, Великий князь Владимир был человеком очень противоречивым. Придется с прямотой исследователя охарактеризовать некоторые его качества, но с оговоркой на особенность сурового мировосприятия рассматриваемого времени. Братоубийца, женолюбец и даже насильник, который, тем не менее, говоря словами Карамзина, «родился быть государем великим» (4, с. 121). В судьбе Владимира
большую роль сыграл его дядя по матери – Добрыня, реальный прототип (как принято
считать) идеализированного былинного богатыря Добрыни Никитича. «В то время пришли новгородцы, прося себе князя. (…) И сказал Добрыня: «Просите Владимира» (8, с. 53).
Пожелав жениться на дочери князя Полоцка Рогволда - Рогнеде, Владимир
получает резкий отказ. «Не хочу разуть сына рабыни, но хочу за Ярополка» (8,59).
(Владимир был сыном князя Святослава и ключницы Ольги – Малуши, сестры Добрыни). Полоцкому князю и его семье дорого обошлись эти высокомерные слова.
Владимир с многочисленной дружиной захватил город, убил «Рогволда и двух его сыновей, а дочь его взял в жены» (8, с. 59). В «Истории государства Российского» также
читаем: «Первою его (Владимира) супругой была Рогнеда, мать Изяслава, Мстислава,
Ярослава, Всеволода и двух дочерей» (4, с. 123). Однако в «Предании о сватовстве Владимира к Рогнеде» читаем иной, более страшный вариант событий. Когда послы передали Владимиру заносчивый ответ царевны, он «пожаловался Добрыне» (своему дяде).
«И исполнился ярости и послал войска на Полтеск и победил Рогвольда (…) и взял
(Добрыня) город, и самого его взял, и жену его, и дочь его; и Добрыня поносил его и
дочь его, назвал ее рабыней и велел Владимиру быть с ней перед отцом ее и матерью.
Потом отца ее убил, а ее дал в жены (Владимиру) и дал ей имя Горислава» (5, с. 183).
Подобные, унижающие достоинство Великого князя Владимира, подробности отсутствуют и в «Повести временных лет» (используемый нами вариант летописи), и в
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«Истории государства Российского» Н. Карамзина (см. 4, с. 120). Былинный Добрыня
также весьма отличается от своего прототипа. Миф и реальность, которые являются
«обратной стороной» дуалистического «единства противоположностей» Добра и Зла.
Ибо чаще Добро – это миф… О. Вовк пишет: «Жестокие и недостойные деяния Добрыни» не нашли отражения «в былинах, куда они никоим образом не укладывались по
соображениям нравственного порядка» (2, с. 97). Далее: «Если верить Лаврентьевской
летописи, дядя и племянник жестоко отомстили за оскорбление» (2, с. 97). «И поносил
Добрыня Рогволда и дочь его, и нарек ее робочицей, и повелел Владимиру быть с нею
перед отцом и матерью (т.е. изнасиловать Рогнеду на глазах у родителей). После этого
Добрыня убил Рогволда, его жену и двух сыновей, а Рогнеду отдал Владимиру в качестве наложницы, назвав ее Гориславой» (2, с. 97).
Рогнеда, впоследствии, сделала очень серьезную попытку зарезать ненавистного и
непостоянного супруга во время сна, но он оказался не в меру чутким и ловким. При
чем, основная причина готовившейся мести супругу было не убийство им отца и братьев, а неверность любвеобильного князя. «Напомнив жестокому смерть ближних своих и
проливая слезы, отчаянная Рогнеда жаловалась, что он уже давно не любит ни его, ни
бедного младенца» (4, с. 126). Что ж удивляться – издержки сурового мировосприятия
времени.
У Владимира было множество жен и наложниц. Еще более сильных, рослых,
достойных своего венценосного отца, сыновей. Карамзин, ссылаясь на труды летописцев, приводит умопомрачительные цифры: триста наложниц в «нынешней Белогородке», триста - в Вышегороде, двести в некоем селе Берестове. «Он (Владимир) презирал
святость брачных союзов и невинности» (4, с. 123). «Одним словом, летописец называет его вторым Соломоном в женолюбии» (4, с. 123).
С целью узурпации киевского престола Владимир вероломно убивает своего
старшего брата Ярополка. И мало того, как сказано в «Повести…», «стал жить с женою
своего брата – гречанкой, а была она беременна…» (8, с. 61).
Язычником он был убежденным и лютым. Повсеместно сооружал истуканов, не
скупясь ни на отливы их из чистого серебра, ни на человеческие жертвы. Он совершал
такие преступления, что «сама Вера языческая не терпела таких злодеяний» (4, с. 123).
Добрыня также, подражая царственному племяннику, водрузил в управляемом им
Новгороде «богатый кумир Перунов» (4, с. 123).
До убийства Ярополка и захвата власти в Киеве, Владимир княжил в Новгороде,
где большая часть населения христианства еще не знала. И, конечно же, языческое
мировосприятие было еще и у Владимира, который, по некоторым сведениям, когда
захватил власть в Киеве, организовал травлю и казни христиан, а также языческие
оргии (1, с. 41).
Князь Владимир был победоносным воякой. Он взял польские Червень, Перемышль, подавил бунт вятичей, покорил ятвягов - «дикий, но мужественный народ
латышский» (4, с. 124), дошел до Балтийского моря. У Карамзина также читаем, как
вернувшись домой с победой, решил Владимир, как и подобает язычнику, умилостивить своих языческих богов человеческой кровью. Роковой жребий выпал юноше –
варягу, сыну христианина. (Еще одно доказательство - «в IX веке христианские традиции в Киеве уже были» (1, с. 36). В отчаянной попытке помешать кровавому убийству,
отец схватил его за руки и молвил в отчаянии: «ежели идолы ваши действительно боги,
то пусть они сами извлекут его из моих объятий» (4, с. 124). Боги остались глухи, но
вот язычники выполнили их миссию, «извлекли» юношу из отцовских объятий и
предали его смерти. Та же участь постигла и отца. Как пишет Карамзин, эти жертвы
были «первыми и последними мучениками Христианства в языческом Киеве» (4, с.
125). Но, скорее всего, их было намного больше.
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Так или иначе, но язычество, как видим, все еще господствовало в сознании подавляющего числа социума в начале правления Владимира. Утвердившееся рационалистическое умонастроение, хотя и создало предпосылки к восприятию монотеизма,
тем не менее, до социально-чувственного умонастроения единобожия было еще далеко.
Крещение навязывалось языческому населению. Первое, что сделал Владимир, это
сбросил в реку истукана Перуна. «Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе…» (8, с. 73).
Карамзин же пишет: «Чтобы усердные язычники не извлекли идола из реки, воины
Княжеские отталкивали его от берегов и проводили до самых порогов…» (4, с. 132).
«Затем послал Владимир по всему городу со словами: «если не придет кто завтра на
реку – будь то богатый или бедный, или нищий, или раб – да будет мне враг» (8, с. 73).
Карамзин: «Изумленный народ не смел защитить своих мнимых богов, но проливал
слезы…» (67, с. 132). Далее, «лишенный предметов древнего обожания, устремился
толпами на берег Днепра…» (4, с. 132).
Так постепенно трансформировалось религиозное самосознание социума Руси
неимоверными стараниями князя Владимира.
Каким же образом отразилось в древнерусской литературе знаменательное событие крещения самого «трансформатора» массовой общественной психологии Руси?
Летописцы в своих трудах, по неизвестным нам причинам, по-разному зафиксировали
этот факт. В «Повести…» читаем, что место крещения Владимира – это Корсунь (Херсон). Свершился же этот торжественный акт при следующих обстоятельствах: захватив
город, князь остался верен наиболее сильному своему пристрастию - отправил царям
греческим Василию и Константину послание следующего содержания: «Вот взял уже
ваш город славный. Слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня,
то сделаю столице вашей то же, что и этому городу» (8, с. 69). Царственные братья согласились, но лишь с условием крещения Владимира, да обещали еще, в этом случае, и
царство небесное в придачу. Так и крестился Владимир в Корсуни, причем процесс этот
сопровождался немыслимым чудом – вновь обретением потерянного им зрения. Владимир «прозрел в самую ту минуту, когда святитель возложил на него руку. Бояре Российские, удивленные чудом, вместе с Государем приняли истинную Веру» (4, с. 131).
Однако существует документ, в котором содержится версия совершенно иного
плана, а именно: Владимир был крещен намного ранее захвата Корсуни. Это - «Память
и похвала князю Владимиру» монаха Иакова. Обратимся к данному тексту, содержание
которого очень ярко отражает особенности уже утвердившегося самосознания с социально-чувственным умонастроением средневеково-христианского мировосприятия автора труда (в переводе литературоведа А. Демина):
«…Владимир же крестился сам, и просветил святым крещением своих детей и
всю свою семью…(…) Он крестил всю Русскую землю от края до края, и попрал
языческих богов, вернее, бесов – Перуна, Хорса и многих иных…» («Месяца июня в 15
день. Память и похвала русскому князю Владимиру: как Владимир крестился, и крестил своих детей, и крестил всю русскую землю от края и до края, и как раньше
Владимира крестилась Владимирова бабка Ольга. Написано монахом Иаковым. Господи, благослови» (7, с. 183). «Так Владимир погрузился в добрые дела, и божья благодать просвещала сердце его, и господня рука помогала ему…(…) Где бывал, побеждал:
он победил радимечей (…), он победил вятичей (…), он покорил ятвигов, он победил
сербян и булгар, он пошел и на хазар, победил их…» (7, с. 187). И лишь, как явствует из
текста, после крещения, и своего собственного, и «всей Русской земли», после всех
перечисленных выше военных подвигов, Владимир задумал идти на Корсунь. При этом
монах Иаков приводит даже молитву князя Единому христианскому Богу о даровании
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ему очередной победы над врагом: «Господи Боже, владыка всех! Прошу у тебя вот
чего: дай мне этот город – возьму его и приведу христиан и попов в свою землю, и
научат они моих людей христианскому закону» (7, с. 187).
Из труда монаха также следует, что все темные и недостойные деяния Владимира
были сотворены им в языческую пору: «…каялся и оплакивал блаженный князь Владимир все то, что натворил в язычестве, не зная Бога». Зато после крещения князь
преобразился, «послужил Богу своими добрыми делами и милостыней» (7, с. 188).
Итак, миф и реальность. Исконный архетип дуалистического начала Добра и Зла в
мировосприятии социума трансформировался в летописные образы своим противоречивым, но, по большей части, идеализированным проявлением. Реальные Владимир и
Добрыня – дети своего времени - храбрые, удачливые, непобедимые вояки, с другой же
стороны – жестокие, часто аморальные личности.
В отличие от приведенных выше примеров из древнерусской литературы, во многих былинах образ Владимира Великого далеко не привлекателен. Так, в былине «Илья
Муромец и Калин – царь» - это вспыльчивый, несправедливый, трусоватый и не гордый
князь. Он презирает славного богатыря Илью Муромца из-за его низкого происхождения, несправедливо сажает его умирать голодной смертью в погреб, затем, когда
городу угрожает сильный враг - Калин-царь, страшно пугается, «слезами заливается»,
потом униженно просит непобедимого, заточенного им в погребе, Илью о помощи.
«Поклонился князь Илье низехонько: «Ты прости меня, Илья Муромец! Выходи из погреба глубокого – надобно постоять за стольный Киев-град, за меня, за князя Владимира!» (6, с. 371).
В былине «Алеша Попович и Тугарин» Владимир – это снова трусоватый и нерешительный князь, который сносит наглость незваного гостя застолья – Тугарина Змея,
и из страха перед ним смиренно терпит неверность своей жены – княгини Апраксии.
«Тугарин Богу не молится, князю и боярам не кланяется, кланяется лишь княгине
Априксии, берет ее за белые руки, целует в сахарные уста» (6, с. 385).
Каков бы ни был реальный прототип героя былин, сказаний и летописей – Владимира Великого, главное деяние всей его жизни – крещение Руси имело для страны
большое историческое, культурное и просветительское значение. «Крещение Руси событие в духовной жизни страны (…), оказало, что общепризнанно, заметное воздействие на последующее развитие русской художественной культуры, отразилось в
творческих исканиях ее крупнейших создателей» (3, с. 181). В «Повести временных
лет» читаем о первом действии Владимира после крещения. «Посылал он собирать у
лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. (…) …Тем самым сбылось на
Руси пророчество, гласившее: «В те дни услышат глухие слова книжные и ясен будет
язык косноязычных». Не слышали они раньше учения книжного…» (8, с. 75).
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Поиски героя в творчестве Чехова рубежа веков в целом протекает в русле отталкивания от реализма предшественников и прежде всего Л.Н.Толстого. И реализм Чехова, и чеховские герои - это новый этап в развитии реализма в русской литературе. Однако Чехов не сразу освободился от влияния своего великого предшественника и в определенное время следовал его традициям, в том числе и в плане поисков нового героя.
Например, в повести "Моя жизнь" чувствуется влияние идей Толстого. Как писал
А.П.Скафтымов, главный герой повести Чехова Мисаил "явно связан с идеями Толстого" (5, с. 394). Далее ученый отмечает, что "идеал и счастье жизни, по Чехову, находится там, где человек живет высшей, духовной стороной своего существа" (5, с. 401).
Связь творчества Чехова и его поисков героя с традициями Толстого отмечается и
другими исследователями русской литературы рубежа веков. Например, автор главы о
Чехове в трехтомном фундаментальном исследовании "Развитие реализма в русской
литературе" Э.Полоцкая также отмечает: "Художественные принципы молодого "послетолстовского" (хотя и современного Толстому) поколения с наибольшей силой
воплотились в творчестве Чехова" (4, с. 78). Исследователь также отмечает своеобразие
чеховского художественного мышления и видения им взаимоотношения человека с обществом и определения своего места в нем. "С разной степенью активности герой Чехова ищет нового смысла жизни" (4, с. 93), - пишет Э.Полоцкая.
О новизне чеховской поэзии, по сравнению с предшественниками, писал и
А.П.Чудаков. Отмечая озабоченность дочеховской литературы тем, "чтобы носящиеся
в воздухе идеи были воплощены в герое, которому они по плечу, который может их
наиболее ярко выразить" (8, с. 291), ученый пишет: "Чехова все это интересовало гораздо меньше. Идеи эпохи он охотно дарил лицам, которые ни при каких обстоятельствах
не могли бы их с достаточной полнотой выразить" (8, с. 292). Это было новое видение
мира и новое понимание героя, который у Чехова выступает выразителем не столько
идей эпохи, сколько самой жизни, насущной действительности, ее живых принципов,
по которым живут люди. Чехов не идет от идей к жизни. Его герои приходят к тому
или иному заключению о жизни и о ее смысле, а также о человеке и о том, как он должен жить и относиться к жизни, на основе не готовых идей, а живой жизни, реальных
страданий.
Новизну чеховского видения мира и чеховского отношения к герою отмечает
Л.Опульская. "Толстой, пишет она, - заставлял своего героя мучительно искать смысл
жизни, но сам-то он всегда заранее знал, в чем этот смысл. Чехов отрицал за искусством право проповеди: важно лишь правдиво и со всей прямотой рассказать, как
жизнь "уклоняется от нормы..." (3, с. 28).
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Вместе с тем у Чехова никогда не было готовых, вечных принципов, исходя из которых можно было бы оценить героя. "Судьба уберегла Чехова от толстовского заблуждения о том, что мир изменится раскаянием богатых и непротивлением бедных. Критицизм чеховского реализма и был более последовательным, хотя далеко не таким
воинствующим, как у Толстого" (3, с. 28).
Все это вовсе не означает, что у Чехова отсутствовало отношение к изображаемой
жизни и к изображаемым героям. Только это отношение выражалось иначе, чем у Толстого. Оно, это отношение, в скрытой форме содержалось в художественном тексте
чеховских произведений, в его монологах и диалогах. Сама эпоха, чреватая, как писал
Е.Б.Тагер, "взрывчатым драматизмом века грядущих революционных катастроф и
потрясений", требует от писателя "занять более активную, действенную оценочную позицию" (6, с. 99). Чеховский текст содержит именно такую оценочную позицию. Но она
- эта позиция - не выражается в публицистической форме или в форме философских
отступлений, то есть от лица самого автора-повествователя. Поэтому создается такое
впечатление, будто Чехов совершенно индифферентен по отношению к изображаемым
жизненным явлениям и героям. Иногда само противопоставление героев, их диаметрально противоположные позиции заставляют читателя задуматься над вопросом, кто
из них прав и чья позиция близка душе автора.
В этом смысле примечателен рассказ Чехова "В ссылке" (1892). В рассказе изображаются два героя, стоящие в противоположных позициях по вопросу о смысле жизни. Время появления рассказа - это то время, когда в русской литературе еще господствовали традиции Достоевского и Толстого, то есть культ смирения и непротивления.
А Чехов в этом рассказе ставит вопрос о законных и справедливых, с его точки зрения,
претензиях человека на какое-то хотя бы подобие счастья. Странно, что этот рассказ,
направленный против пассивного отношения к жизни, не вызвал откликов в
современной печати" (2, с. 521).
По-видимому, рассказ по своей идейной направленности, по авторской позиции,
одобряющей стремление человека к счастью, к жизни, его активную жизненную позицию, были и причиной того, что рассказ не понравился современникам. А между тем,
уже в этом рассказе нетрудно уловить проявление новой позиции Чехова, его нового,
отличного от толстовского непротивленчества, отношения к человеку и к жизни.
Все симпатии автора на стороне молодого татарина, а не старого Семена, который
олицетворяет собой полное безразличие и пассивность по отношению к своей судьбе и
к жизни. Всякое желание человека чего-то добиться, к чему-то стремиться Семен рассматривает как соблазн, чуть ли не как грех и бесовское наваждение. Он доволен своей
скудной, однообразной, безотрадной жизнью, которую кроме как существованием не
назовешь. Он часто повторяет: "Дай Бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо, и
никого я не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет" (7, с.
89). Он богат и волен тем, что ничего не хочет от жизни, довольствуется тем скудным,
что у него есть. И всякое желание он изгоняет из души как бесовский соблазн. "Не слушайтесь беса" на его устах означает: не желайте ничего, довольствуйтесь тем, что есть.
Счастье он понимает как отсутствие всяких желаний. "Ежели, говорю, желаете для себя
счастья, то первее всего ничего не желайте" (7, с. 90).
А молодой татарин страдает и мучается в Сибири, вспоминает родину, мать,
жену, мечтает о том, чтобы жена приехала к нему хотя бы на один день. Тогда у него
было бы какое-то маленькое счастье, без чего трудно жить. А Семен считает эти его
желания чуть ли не богоборчеством. "Лучше один день счастья, чем ничего" (VII, 93), говорит молодой татарин. Семен неодобрительно относится к поселенцу из дворян
Василию Сергеичу, который так заботится о своей единственной дочери, то есть так
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старается и хочет ее вылечить от болезни, сделать добро для ближнего. И когда от него
уходит жена, когда у Василия Сергеича ничего не получается, а он все старается и пытается что-то изменить в своей судьбе к лучшему, Семен радуется неудаче этого несчастного. Радуется потому, что считает старания и волю к жизни у Василия Сергеича
неверным отношением к жизни, нежеланием смириться перед ней. Молодой татарин
говорит Семену: "Он хорошо... хорошо, а ты худо! Ты худо! Барин хорошая душа,
отличный, а ты звер, ты худо! Барин живой, а ты дохлый... Бог создал человека, чтоб
живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего, и тебе ничего... Ты камень - и
Бог тебя не любит, а барина любит" (7, с. 96).
Тут нетрудно заметить явную полемику с Толстым, который вопрошал: "Много
ли земли нужно человеку?" и отвечал, что ему нужно два аршина земли. А Чехов, споря
с Толстым, говорил, что два аршина земли нужно мертвецу, а человеку живому нужен
весь мир. И в этом рассказе проводится аналогичная мысль о том, что "ничего нужно
камню", то есть неживому предмету, а живому человеку нужно все: и радость, и тоска,
и горе. Эта тенденция сопротивления против позиции пассивного отношения к жизни
постепенно будет усиливаться в рассказах и повестях Чехова 90-х годов. Об этом свидетельствует рассказ "Рыбья любовь" (1892), который также направлен против пессимизма в жизни и в литературе. Аналогичную тенденцию можно увидеть и в рассказе
"Соседи" (1892).
Общая тональность рассказа "Соседи" - это унылая скука и недовольство собой за
то, что герой (Петр Михайлыч) живет не по своей воле и по своему разумению, а как
бы по инерции. Его сестра Зина убежала к женатому человеку Власичу - тоже человеку
бесхарактерному, неоригинальному и ничем не примечательному. Петр Михайлыч
после долгих сомнений и размышлений едет за нею в соседнее имение к Власичу, чтобы высказать ему всю свою злость и, может быть, вызвать его на дуэль. Но, придя к
ним, у него не нашлось ни слов, ни мыслей, и он вернулся обратно с тяжелым чувством
о том, что сестра не может быть счастливой с Власичем, а он, родной брат, ничего не
может сделать, чтобы изменить стихийное стечение обстоятельств. Тут герой как бы
является марионеткой в руках обстоятельств. Он сам это понимает и от этого глубоко
страдает.
В данном случае автор открыто не высказывает своего мнения и своего отношения к слабохарактерному Петру Михайлычу, а предоставляет слово самому герою. И он
своей самахарактеристикой говорит все, что мог бы о нем сказать автор. "Я - старая
баба, - подумал Петр Михайлыч. - Ехал за тем, чтобы решить вопрос, но еще больше
запутал его. Ну, да Бог с ними!" (7, с. 121). Героя мучает его безынициативность,
нерешительность, неумение решать какие бы то ни было жизненные вопросы. Он как
бы плывет по течению и пассивно созерцает все то, что происходит вокруг. А все происходящее вокруг не устраивает его, но он не находит в себе силы сопротивляться или
попытаться что-то изменить в происходящем. Ему остается только страдать от своего
бессилия и обличать себя за это. И в этом выражается авторская позиция его мысли о
миссии человека.
То же самое происходит и с Власичем, который слывет либералом. Но его
либерализм дальше пассивной созерцательности не идет. Его либерализм - это ложное,
книжное прикрытие его же нежизнеспособности. Герои рассказа "Соседи", как подчеркивает Чехов, как бы являются заложниками своей слабости, бездеятельности. Оттого
их жизнь однообразно скучна и безотрадна. Оттого у них нет настоящей жизни и
настоящего счастья. Глядя на сестру и Власича, Петр Михайлыч думает, "что они несчастны и не могут быть счастливы, и любовь казалась ему печальною, непоправимою
ошибкой" (7, с. 121). И сам Власич думает о своей жизни с Зиной примерно то же
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самое. "Я давеча назвал нашу жизнь счастьем, - говорит он Петру Михайлычу, - но это
подчиняясь, так сказать, литературным требованиям. В сущности же, ощущения счастья не было" (7, с. 119).
У героев рассказа как бы атрофирована воля к жизни и к деятельности, и они
обречены на пассивное, созерцательное существование. Чехов подспудно проводит
идею о том, что полное ощущение жизни и радости бытия приходит к человеку именно
тогда, когда он действует, рискует и борется, если даже при этом приходится ставить
под угрозу покой близких и собственный свой покой. Следует отметить, что это совершенно новое понимание сущности и смысла человеческого бытия, понимание, которое
коренным образом отличается от толстовского понимания деятельности, которое всецело было сосредоточено на нравственно-духовном состоянии души человека. А у Достоевского мы даже встречаем мысль о том, что всякая практическая деятельность в какойто мере парализует нравственность и калечит душу человека (См. "Записки из
подполья"). То же самое можно сказать и о Гончарове, основной герой которого
(Обломов) сохраняет свою духовную чистоту ценою отказа от всякой практической
деятельности. В данном случае речь идет не о том, каким должен быть человек или
каков он есть, а в том, в каком из этих состояний (созерцания или деятельности) человеческий потенциал и радость бытия реализуются в полной мере. В чеховском понимании человек как бы создан для деятельности, но он несчастен от того, что бездействует по причине своей слабости. Как писал В.В.Ермилов, "Чехову было присуще
презрение к слабости, к "кисляйству", тоска по действию, по людям, способным к
борьбе" (1, с. 380). Если не учесть то, что советский ученый под "борьбой" имел в виду
революционную борьбу, в целом Ермилов был прав, говоря о тоске Чехова по людям,
"способным к борьбе".
Эта мысль о необходимости сильной личности и о трагедии слабых натур особенно сильно проводится Чеховым в его повести "Палата №6" (1892). Это - произведение
глубоко идейное, построенное на глубоком анализе человеческой души и характера.
Тут человек взят как общественное явление и смысл его бытия, точнее, бессмысленность его существования раскрывается на фоне общества. Может быть поэтому в этом
произведении нет женщины и нет любовного конфликта. Тем самым Чехов как бы
намекает на то, что сущность и значимость человеческой жизни раскрывается до конца
вовсе не в любви и не в любовных отношениях между мужчиной и женщиной, а в обществе и в общественной, практической деятельности личности. Чехов вообще не считал любовь и интимную жизнь той сферой, где бы человек мог реализовать свои человеческие возможности до конца. Эту идею Чехов подробно проводит в пьесе "Чайка".
Напомним, что и в рассказе "Учитель словесности" Чехов показал, как семейное
счастье не дает человеку того сознания полноты бытия, при которой человек мог бы забыть все на свете. Герой рассказа в своем семейном счастье испытывает тоску по
какому-то другому миру, и ему вдруг "захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы
его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого
так однообразны" (7, с. 40).
Таким образом, чеховское понимание главной задачи героя времени, которая, по
его мнению, заключается не в пассивной созерцательности и смирении, а в активной
борьбе и деятельности, - вот это понимание является шагом вперед в развитии русской
реалистической литературы конца Х1Х века от Л.Толстого к М.Горькому, особенно в
плане поисков нового человека и нового героя.
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A.A. ƏFƏNDİYEVA
XIX ƏSRİN 90-CI İLLƏRİNDƏ ÇEXOVUN HEKAYƏLƏRİNDƏ
YENİ QƏHRƏMAN AXTARIŞLARI
XÜLASƏ
Çexovun iki əsrin qovşağındakı yaradıcılığı ümumən yeni yöndə, yəni L.Tolstoy realizmindən
ayrılmaq yönündə inkişaf edir. Ona görə də bu dövr Çexov yaradıcılığında L.Tolstoyda mövcud olan
mütiliyin tərənnümü təmayülünə rast gəlinmir. Əksinə, Çexov həyatda passiv və seyrici münasibət
təqdir etmir, yeni, daha fəal qəhrəman axtarışında bulunur.
Bu mənada “Sürgüdə” və “Qonşular” hekayələri diqqəti çəkir. Məqalədə qoyulan məsələ bu iki
hekayənin təhlili əsasında həll olunur.
A.A. AFANDIYEVA
SEARCH FOR NEW HERO IN CHEKHOV’S STORIES
OF 90-s OF XIXth CENTURY
SUMMARY
Literary creativity of A.Chekhov is splitted apart from L.Tolstoy’s realism. Chekhov does not
approve submissiveness, existing in creativity of L. Tolstoy. Chekhov does not approve passive in life,
being I search for a new and active hero. This point of view is especially abvious in the stories “In
exile” and “Neighbors”. Therefore this article is based on analysis of these two stories.
рецензент: доктор филологических наук, проф. Т.Г. Джафаров
Redaksiyaya daxil olub: 25.11.2011

203

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

PEDAQOGİKA. METODİKA. PSİXOLOGİYA –
ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА. ПСИХОЛОГИЯ.

A.M. ADIŞİRİNOVA
AMİ-nin Şəki filialı
(Şəki ş., M.Rəsulzadə küç., 305)

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİLDƏ TƏRBİYƏÇI – UŞAQ MÜNASİBƏTLƏRİ
Açar sözlər: pedaqoji prosesə yanaşma tərzi, münasibətlər, fərdiləşmə
Ключевые слова: подход к педагогическому процессу, отношения, индивидуализация
Key words: approach to pedagogical process, relations, individualization

Hər bir cəmiyyətdə təhsil aparıcı sahə olub, onun inkişafında mühüm rol oynayır. Milli
müstəqillik əldə etdiyimiz müasir dövrdə təhsilin ictimai - sosial əhəmiyyəti daha aydın dərk
olunur. Real həyatın tələblərini nəzərə alaraq təhsilin qabaqcıl dünyanın müasir standartları
səviyyəsinə uyğun, milli zəmin üzərində qurulması günün tələbinə çevrilib, Vətənin sabahı ləyaqətli vətəndaşların yetişdirilməsindən, onların hansı ruhda və əqidədə tərbiyə olunmasından
asılıdır. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində məktəbəqədər təhsilin xüsusi rolu danılmazdır.
Məktəbəqədər təhsilin məqsədi uşaq şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafına kömək etmək,
onun yaradıcılıq imkanlarını hər vasitə ilə aşkara çıxarmaq, hərəki və emosional fəaliyyətin
inkişafı üçün zəruri şəraiti təmin etməkdir. Ailənin və cəmiyyətin mənafeinə uyğun olaraq
uşaqların inkişaf və tərbiyəsi vəzifələrini isə həyata keçirən uşaq bağçalarıdır.
Məktəbəqədər təhsilin müasir tələblər səviyyəsində modernləşdirilməsi istiqamətində
vəzifələrin uğurlu həlli ilk növbədə bu prosesə yanaşma tərzinin keyfiyyətcə dəyişdirilməsini
və kadrların peşəkarlığının yüksəldilməsini tələb edir.
Pedaqoji prosesə yeni münasibət, yeni baxış formalaşır. İşin keyfiyyətini müəyyən edən
meyarlar içərisində tərbiyəçi - uşaq münasibətləri xüsusi önəm daşıyır. Tədqiqat materialları
və təcrübə pedaqoji prosesdə uşaq şəxsiyyətini ön plana çəkir. Bu isə uğurlu tərbiyəçi – uşaq
münasibətlərinin yaranması ilə şərtlənir. Tərbiyəçinin peşəkarlığı və pedaqoji mədəniyyəti
uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasının əsas amili, tərbiyəçi – uşaq münasibətlərinin vacib
şərtidir.
Təhsilin humanistləşdirilməsi hər bir uşağa hörmətlə, tam hüquqlu tərəfmüqabil kimi
yanaşmaq, onların bilik və qabiliyyətlərini, istək və arzularını nəzərə almaqla inkişafını təmin
etmək, tərbiyəçi amirliyini aradan qaldırmaq tələbini irəli sürür. İllərdən bəri formalaşmış münasibətlərin tərzi dəyişdirilməli və qarşılıqlı əməkdaşlıq üzərində qurulmalıdır, uşaq maraqları
önə çəkilməlidir.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim - tərbiyə işini təşkil edən və reallaşdıran əsas
simalardan biri tərbiyəçidir. Pedaqoji fəaliyyətin əksər uğur və nöqsanları onun əməyinin nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Tərbiyəçi təkcə uşaqların təhsilinin yox, həm də tərbiyəsi işinin nəticəsinə, həyatlarının təhlükəsizliyinə cavabdehdir. K.D.Uşinski yazırdı ki, əgər biz həkimə öz
sağlamlığımızı etibar ediriksə, pedaqoqlara uşaqların əxlaqını, ağlını, ruhunu və bütün bunlar204
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la bərabər öz vətənimizin gələcəyini etibar edirik. Tərbiyəçi öz işini uşaqların fiziki, psixoloji,
intellektual və mənəvi istiqamətində qurmalı, ətraf aləmi dərk etməkdə, bilik və sosial təcrübəni mənimsəməkdə uşaqlara yol göstərməli, yardımçı olmalıdır. Uşaqlar arasında ünsiyyət,
qarşılıqlı əlaqə erkən yaşdan başlayır. Tərbiyəçinin öz müşahidələri nəticəsində əldə etdiyi və
ailədən gələn informasiyalar uşaqları daha yaxından tanımaqda ona kömək edir.
Bu peşənin çətinliyi və məsuliyyəti onun fəaliyyət obyektinin - uşaqların ümumi inkişaf
səviyyəsinin artması, çox dinamik, bir – birini təkrar etməyən, fərqli və bənzərsiz dünyaya,
oynaq və azad təbiətə malik olmasıdır. Uşaqlar anatomik-fizioloji, əqli-psixoloji inkişaf nöqteyi-nəzərdən fərqlənirlər. Hər bir uşaq özünəməxsus inkişaf tempi, düşüncə tərzi, ətraf aləmə
münasibəti ilə təkrarolunmazdır. Bu yaş dövründə uşaqlar qrup mühitinə və tərbiyəçi münasibətinə uyğunlaşmaqda, hərəkətini ləngitməkdə çətinlik çəkir, emosionallıq və qeyri – iradəlilik özünü göstərir, hansı ki, bu xüsusiyyətlər onlarla ünsiyyət prosesində nəzərə alınmalıdır.
Buna görə də onların inkişafını vahid qaydalara və tələblərə uyğunlaşdırmaq, hər biri ilə eyni
ünsiyyət saxlamaq olmaz. Uşaq fərd kimi doğulur, cəmiyyət daxilində müəyyən sosial keyfiyyətlər kəsb edir, ailənin, məktəbəqədər müəssisənin və ətraf mühitin təsiri ilə fəaliyyətə cəlb
olunaraq formalaşır, şəxsiyyətə çevrilir. Pedaqoji təsir zamanı uşaqların fərdi cəhətləri, şəxsi
təcrübəsi, fəallığı və tələbatı nəzərə alınmalıdır. Yalnız belə olduqda səmərəli təmas yaranır
və uşaqlar bu cür münasibətə daim can atır. Tərbiyəçi müxtəlif ailələrdən gələn, məhdud görüş dairəsinə, fərdi meyl, maraq, ehtiyac və tələblərə malik uşaqlarla işləyir. Unutmaq olmaz
ki, uşaqlar dünyaya tərbiyəçinin gözü ilə baxır, böyüklərin həyatına onun vasitəsilə daxil
olurlar. Bu baxımdan mürəkkəb xarakterli uşaq kollektivinə rəhbərlik edən tərbiyəçinin hər
yaş dövrünün səciyyəvi xüsusiyyətləri, dərk etmə imkanları ilə bağlı aydın təsəvvürü olmalı,
təbii fərqlərin labüdlüyünü nəzərdən qaçırmamalı və qrup daxilində yaradıcı – emosional mühit yaratmalıdır. Gün ərzində uşaqlarla bir yerdə olmaq, onları müxtəlif vəziyyətlərdə görmək
tərbiyəçiyə xasiyyət və imkanlarını düzgün müəyyən etmək imkanı verir. Bəzi uşaqlar çox
ünsiyyətcil olur, digərləri bundan qaçır, bəziləri çox diqqət, nəvaziş və həssas münasibət tələb
edir, başqaları idarə olunmağı sevir, yaxud sərbəstliyə üstünlük verir. Uşaqlar qrupda psixoloji və emosional iqlim dəyişikliyini asanlıqla hiss edir. Bu baxımdan uşaq kollektivinin düzgün
idarə olunması qarşılıqlı münasibətlərin uğurundan asılıdır.
Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlarda təkcə ümumi xarakterik keyfiyyətlər deyil, həm
də fərdi, tipoloji cizgilər üzə çıxır. Bu mərhələ fiziki və psixoloji inkişafın yaşandığı sonrakı
həyat üçün zəruri olan keyfiyyət və xassələrin ilkin formalaşdığı dövrdür. Uşaqlar şəxsi fəaliyyət nümayiş etdirir, özlərini biruzə verməyə cəhd göstərirlər. Onların uşaq bağçasında özlərini necə hiss etməsi yaranmış psixoloji – emosional mühitdən, tərbiyəçinin insani keyfiyyətindən və pedaqoji ustalığından asılıdır. Uşaq kollektivi ilə ahəngdar iş birliyinin ilkin şərti
düzgün qarşılıqlı münasibətlərin yaranmasıdır. Tərbiyəçi hər şeydən əvvəl özünü sevdirməli,
uşaqlarla ünsiyyət sənətinə yiyələnməli, maraqlı uşaq dünyasına daxil olmağı, doğmalıq göstərməyi, uşaq qəlbinə yol tapmağı, onların mövqeyinə hörmətlə yanaşmağı bacarmalıdır, çünki uşaqlarla münasibət ilk növbədə onlara olan böyük sevgi əsasında qurulur. Uşaqlarla yaxın
olmaq tərbiyəçinin vacib keyfiyyətidir. Yalnız uşaqların daxili vəziyyətini düzgün müəyyənləşdirməklə onlarla münasibəti fərdiləşdirməyə nail olmaq mümkündür. Səmimi, sadə, təmkinli, ədalətli olmaq vacibdir, əks halda uşaqlarla problemlər yaşanır. Süniliyi hiss edən uşaq
ünsiyyətin imkan daşıyıcılarından uzaqlaşır, onlar arasında soyuqluq, inamsızlıq baş verir, təşəbbüskarlıq itir. Tərbiyəçiyə inandıqda isə ona daha çox bağlanır, doğmaları kimi qəbul edirlər. Hər bir uşağı olduğu kimi, zəif və güclü cəhətləri ilə birgə qəbul etməyi bacaran tərbiyəçi
bu münasibətləri rahatlıqla tənzimləməyə nail olur. Uğursuzluqdan qorxmayan uşaqların təfəkkürü və təxəyyülü azad, idrak və yaradıcı fəaliyyəti güclü olur.
Tərbiyəçi – uşaq arasında məzmunlu, mənəvi və emosional əlaqələr yarandıqda uşaq
bağçaya “ana qucağı”, ikinci ailə kimi daxil olur. Çoxillik təcrübəm məni belə qənaətə gətirir
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ki, uğurlu nəticə üçün uşaq hər daim tərbiyəçinin diqqətini, inamını, qayğısını, onu dinləməyə, dünyaya marağından doğan suallarını cavablandımağa hazır olduğunu hiss etməlidir. Belə
olduqda uşağın həyata inamı, ətrafa marağı, yaşamaq sevgisi güclənir.
Bioloji və sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq uşaqlara hörmətlə yanaşmaq, daxilən
tanımaq və özünü tanıtmaq, utancaq və inamsız olanlara daha çox diqqət göstərmək, ideyalarını və işini layiqincə qiymətləndirmək, onların ünsiyyətə daha çox ehtiyacı olan məqamı
tutmaq tərbiyəçini onların ən yaxın dostu və məsləhətçisi edir. Tərbiyəçi uşaqlara insan və
şəxsiyyət kimi yanaşmalı, hər imkanda adını çəkməklə şəxsən müraciət etməli, fikirlərini
nəzərə almalı, hisslərinə hörmət etməli, onlara özünü ifadə etmək imkanı verməli, uğurlarını
qiymətləndirməli, maraqlarını dəstəkləməli, istənilən vəziyyətdə onların tərəfində durmalıdır.
Uşaqların iç dünyasının gizli və qapalı cəhətlərini aşkar etməyin, sevinc və kədərinin səbəblərini aydınlaşdırmağın, şüuruna və qəlbinə nüfuz etməyin səmərəli yollarını axtarıb tapmalıdır.
Azərbaycanın böyük şairi Səməd Vurğunun təbirincə desək, müəllim uşaqlarla danışarkən
insanla danışdığını, uşaqlarla işləyərkən insanla işlədiyini yadda saxlamalıdır.
Tərbiyəçinin uşaqlarla münasibəti onların hər birinə özünəməxsus tərzdə yanaşmasında
reallaşır. Belə mühitdə uşaq özünü daha yaxşı dərk edir, baş verənlərin mahiyyətini anlayır,
müstəqil düşüncəli şəxs kimi fəaliyyət göstərə bilir. Şəxsi düşüncələrini həyata keçirməkdə
tərbiyəçi onlara bələdçilik edir, axtarış fəaliyyətinə yönəldir.
Tərbiyəçi uşaqların davranışını, fəaliyyət dairəsini müşahidə etməli, ətrafdakılara münasibətinin düşünülmüş təhlilini aparmalı, düzgün nəticə çıxarmalı və problemlərin həllində onlara dəstək olmalıdır. Xüsusən şıltaq, əsəbi, özünü kollektivdən təcrid edən uşaqlar diqqət
mərkəzində saxlanılmalıdır. Qarşılıqlı anlaşma, isti və doğma münasibət uşaqların qeyri – taktiki hərəkətlərinin qarşısını alır, davranış və rəftarını nizamlayır. Nəticədə şəxsiyyətyönümlü
münasibət formalaşır.
Bu gün tərbiyəçi – uşaq münasibətləri uşaqların hüquqlarına hörmət əsasında ədalətli,
ağıllı, güc və imkanlara müvafiq tələblər üzərində qurulmalı, uşaq şəxsiyyətinə hörmət, güzəştsiz tələblərlə tənzimlənməlidir, əks halda uşaqlarda qorxu, ruh düşkünlüyü yarana bilər.
Bu yaş dövründə uşaqlar hələ xüsusi təcrübə və əqidəyə malik olmadıqlarından müstəqil
hərəkət edə bilmirlər, belə anda tərbiyəçinin tələbləri onların davranışını istiqamətləndirir. Arzuolunan nəticə yalnız uşaq tələbləri dərk etdikdə, özününküləşdirdikdə əldə olunur. Bu
münasibətlər, həmçinin, hər bir uşağa öz potensialına uyğun böyümək imkanını artıran fərdiləşmə prinsipi əsasında yaradılmalıdır. Qarşılıqlı əməkdaşlıqda əsas amil rolunu oynayan fərdiləşmə uşaqların imkanları ilə tərbiyəçinin fəaliyyətini əlaqələndirir ki, bunun da müqabilində kiçik şəxsiyyətlər formalaşır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda yamsılamaq üstünlük təşkil edir. Onlar dərk etmədən
qabaq təqlid etməyi öyrənirlər. Əyani obrazlı təfəkkürün daha fəal olması, həssaslıq və təcrübəsizlik böyüklərin nümunəsini onlar üçün mühüm təsir vasitəsinə çevirir. Şəxsi nümunə
sözdən, ikinci siqnal vasitələrindən daha təsirli olur. Uşaqların daimi diqqət mərkəzində olan
tərbiyəçi bütün varlığı ilə şəxsi nümunə olub, xarici görünüşü, davranışı, daxili aləmi, nitqi ilə
onları tərbiyə edir. Tərbiyəçinin nüfuzuna təsir edən əsas amillərdən biri də pedaqoji taktdır.
Pedaqoji takt tərbiyəçinin uşaqlarla düzgün rəftar etmək, onlarla yaranmış münasibətləri qoruyub saxlaya bilmək bacarığından, ağıllı tələblər verməsindən, uşaq ləyaqətinə hörmət etməsindən ibarətdir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar öz fikrini tam izah edə bilmədiyindən tərbiyəçilər onlara yanaşmaqda və ünsiyyət yaratmaqda səhvlərə yol verirlər. Buna görə tərbiyəçi
uşaq aləmini hərtərəfli öyrənməli, müvafiq yollar seçməyi bacarmalıdır. Uşaqlar onu ürəkdən
sevməli, ehtiram göstərməli, etibar etməli, vədinə inanmalı, dediklərinin real həyatda şahidi
olmalıdır. Düzgün nizamlanan tərbiyə işi, əməkdaşlığa köklənən tərbiyəçi – uşaq münasibətləri pedaqoji prosesin səmərəliliyini daha da artırır.
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Bəzən tərbiyəçi – uşaq münasibətlərində problemlər yaşanır. Xüsusən, gənc tərbiyəçilər
yeni proqramla işləməkdə, uşaq xarakterini öyrənməkdə, onu şəxsiyyət kimi qəbul etməkdə
çətinlik çəkdiklərindən bu münasibətlərdə uğursuzluqlar yaranır. Tərbiyəçinin peşəkarlığı
məhz onun uşaqlarla səmimi və işgüzar münasibət yaratmaq, bütün qrupu və hər bir uşağı diqqət mərkəzində saxlamaq, münasibətləri aşkar etmək və mövcud problemləri aradan qaldırmaq bacarığında özünü büruzə verir. O, uşaqlara düşünülmüş münasibət bəsləməli, uşaq qəlbinə toxunmamaq üçün qəbul etdiyi qərarlarda ehtiyatlı olmalıdır.
Məktəbəqədər təhsili milli və beynəlxalq təhsil məkanının son mütərəqqi təcrübəsi səviyyəsində qurmaq bir çox amillərlə yanaşı peşəkar pedaqoji kadr hazırlığı nəticəsində həyata
keçəcək bir məsələdir – şəxsiyyəti şəxsiyyət tərbiyə edə bilər, odur ki, tərbiyəçi daim ixtisasını artırmalı, tərbiyəçilik məharətini təkmilləşdirməli, bütünlükdə pedaqoji sistemə aid edilən
innovasiyaların mümkün olan variantlarıın ən yaxşısını seçmək, tərbiyəçi – uşaq münasibətlərinin təşkilinə gətirilən yenilikləri öyrənmək və tətbiq etmək istiqamətində yaradıcılıq axtarışında olmalıdır.
Kiçikdən böyüyə hamımızın bir – birinin diqqətinə, isti münasibətinə, mənəvi dəstəyinə
böyük ehtiyac duyduğu dünyamızda bütün bunları uşaqlardan əsirgəməyək. İnsan ömrünün
mənası, sevinci, davamı olan hər bir uşaq gələcək həyatda tərbiyəçinin özünün təsdiqi və şərəfli əməyinin bəhrəsidir.
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А.М. АДЫШИРИНОВА
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВОСПИТАТЕЛЕМ И РЕБЕНКОМ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
РЕЗЮМЕ
Успешное решение задач по модернизации дошкольного образования на уровне
современных требований, в первую очередь, требует качественного изменения подхода к этому
процессу и повышения профессиональности кадров. Среди критериев, определяющих качество
работы, особое значение имеют отношения между воспитателем и ребенком. Формировавшиеся годами отношения должны быть изменены и построены на основе принципов взаимного
сотрудничества, большой любви к детям, искренности, уважения прав детей, индивидуализма с
учетом особенностей физического, психологического, интеллектуального и морального
развития, интересов, желаний, требований, потребностей и возможностей каждого ребенка. Это
– основная задача, которая осуществится в результате подготовки профессиональных педагогических кадров.
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A.M. ADISHIRINOVA
ATTITUDES BETWEEN TEACHER AND CHILD IN PRESCHOOL EDUCATION
SUMMARY
The successful solution of tasks on modernization of preschool education up-to-date requires
qualitative change of the approach for this process and increase of the staff professionalism. The
attitudes between teacher and child have special importance among criteria determined the quality of
job. The attitudes formed for years should be changed and constructed on the basis of principles of
mutual cooperation, great love to children, sincerity, respect of the rights of children, individualism
considering the features of physical, psychological, intellectual and moral development, interests,
desires, requirements, needs and opportunities of each child. This basic task will be carried out as a
result of preparation of the professional pedagogical staff.
rəyçi: pedaqoji elmlər doktoru F.N.İbrahimov
Redaksiyaya daxil olub: 28.11.2011
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Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası
(Bakı ş., Ş.Bədəlbəyli küç., 98)

UŞAQ BAĞÇALARININ MƏŞĞƏLƏLƏRİNDƏ NİTQ İNKİŞAFI,
ƏTRAF ALƏMLƏ TANIŞLIQ, TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT BÖLMƏLƏRİ
ARASINDA ƏLAQƏLƏR
Açar sözlər: fənn, təsviri incəsənət, uşaq bağçası, məşğələ, musiqi.
Ключовые слова: предмет, изобразительное искусство, детский сад, занятие, музыка.
Kay words: subject, the fine arts, kindergarten, lesson, music.

İstənilən fənnin məzmununun digər fənlərlə əlaqələri mövcuddur. Bu əlaqələr daha çox
bir-birinə yaxın olan bədii-humanitar fənn silsilələri arasında daha çox büruzə verir, bunlarla
bərabər riyazi anlayışlar, ətraf aləmlə tanışlıq, təsviri incəsənət məşğələlərində uşaqların əldə etdikləri bilik və bacarıqların bəzi elementlərindən musiqi məşğələlərində istifadə etmək mümkündür. Müxtəlif məşğələlər arasında ümumi oxşarlıq özünü müxtəlif cəhətlərdən göstərə bilər:
– mövzular arasında oxşarlıq; terminlər arasında oxşarlıq; xarakterlər arasında oxşarlıq;
emosiyalar arasında oxşarlıq; biliklər və bacarıqlar arasında oxşarlılıq; janrlar arasında oxşarlıq; temp və ritmlər arasında oxşarlıq.
Bu göstərilən oxşarlıqlar təsviri incəsənət, nitq inkişafı və ətraf aləmlə tanışlıq bölmələri
üzrə məşğələlərdə özünü qabarıq şəkildə göstərir. Belə ki, ayrı-ayrı fəsillər təsvir olunmuş şəkillərdən musiqi məşğələlərində mövsümlə əlaqədar mahnıların öyrədilməsi prosesində istifadə oluna bilər, yaxud yeddi rəng və yeddi səs arasında əlaqələr yaratmaq mümkündür.
Nitq inkişafı məşğələlərində keçilən hər bir mövzuya aid mahnılardan istifadə etmək
mümkündür. Ətraf aləmlə tanışlıq məşğələlərində təbiət haqqında biliklərlə zənginləşən uşaqlar
onlardan musiqi məşğələlərində keçilən oxşar mövzulara uyğun istifadə edə bilərlər. Bu deyilənlər problemin bilavasitə görünən hissəsidir. Lakin araşdırdığımız problemin ilk baxışdan
görünməyən cəhətləri də mövcuddur ki, bu yarım fəsildə onu açmağa cəhd göstəriləcəkdir.
Körpəlik dövrünün ikinci ilində uşaqlar doğma adamları olan ana, ata, nənə, baba, bibi,
xala, əmi, dayı və s. ətrafında gördüyü əşyalardan stol, stul, divan, televizor, şkaf, boşqab, qaşıq, stəkan, fincan və s., oyuncaqlardan kukla, şar, kubik, fırfıra, ayı, it, pişik və s. tanış hərəkətlərdən əyləş, dur, qalx, at, gətir, apar, tut, at və s. adları düzgün deməyi öyrənirlər. Məhz
qeyd olunan adlardan musiqi məşğələlərində də mahnılar oxuyarkən, yaxud dinləyərkən istifadə olunur. Bu adlarla əlaqədar musiqi məşğələlərində dinləmək üçün nəzərdə tutulan O.Zülfüqarovun «Laylay», Toplan», «Balaca xoruz», «Çəpişim», T. Quliyevin «Gəlincik», A.Rzayevanın «Kukla», «Beşik başında», «Azərbaycan xalq mahnısı «Dovşanım», S. Rüstəmovun
«Oyuncaqlar» kimi mahnılarından istifadə etmək olar.
Körpə yaş dövrünün ikinci ilində uşaqlar artıq dinlədiyi mahnıları eyni zamanda təqlid
etməklə zümzümə edirlər. Bunun üçün O. Zülfüqarovun «Məstanım» «Balaca xoruz», Q. Hüseynlinin «Cücələrim» kimi mahnılardan istifadə etmək mümkündür. Bu mahnılarda uşaqlar
nitq inkişafı məşğələlərində eşitdikləri müxtəlif adları təkrarən eşidirlər ki, bu da iki məşğələ
növü arasında oxşar sözlərlə əlaqədar əlaqələrin yaranmasına səbəb olur.
Körpə yaş qrupunun ikinci ilində uşaqlar «Təbiətlə tanışlıq» məşğələlərində bitkilər və
heyvanlarla, təbiət hadisələri (qar yağması, yağış yağması, gün çıxmaq və s.) haqqında sadə
biliklərə yiyələnirlər. Bununla əlaqədar uşaqlar bir çox heyvanların, meyvələrin, bitkilərin, təbiət hadisələrinin adlarını öyrənirlər və öz danışıqlarında onlardan istifadə etməyə cəhd göstərirlər. Məhz bu bilik və bacarıqlardan musiqi məşğələləri zamanı heyvanlara, meyvələrə,
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təbiət hadisələrinə həsr olunmuş mahnıların zümzümə edilməsi prosesində musiqi rəhbəri aşağıdakı cədvəllərdə göstərilənlərə uyğun olaraq istifadə edə bilər.
Körpə yaş qrupuna aid
Canlı təbiətə elementar bələdlik

Musiqi nümunələri

Uşaqlara şəkli, oyuncağı göstərərək
orada təsvir olunan balığı, quşu, xoruzu, toyuğu, ördəyi, pişiyi, iti, dovşanı,
quzunu tanımağı öyrətmək

«Pişiyim» (mus. M. Nəsirbəyovun, söz. A. Şaiqindir), «Keçi»
(mus. O.Rəcəbovun, söz. A.Şaiqindir), «Toplanın mahnısı»
(mus. O.Rəcəbovun, söz. M.İsmayılındır («Toplanın kölgəsi»
cizgi filmindən «Yetim quzu» (Azərbaycan xalq mahnısı), «Bir
quş endi havadan» (Azərbaycan xalq mahnısı), «Quşlar» (mus.
M.Nəsirbəyovun, söz. A.Şaiqindir), «Dinləyirəm quşları» (mus.
O.Zülfüqarovun, söz. H.Ziyanındır), «Xoruz» (Azərbaycan xalq
mahnısı), «Ağıllı ördəklər» (mus. O.Zülfüqarovun, söz. H.Ziyanındır).
Oyuncaqları göstərib, onları tanımağı «Oyuncaqlar» (mus. S. Rüstəmovun, söz. M. Seyidzadənindir)
öyrətmək
Yerində addımlamağı və tələsmədən «Marş və qaçmaq» (mus. S. Rüstəmovundur)
qaçmağı öyrətmək
8 Mart Qadınlar bayramı haqqında «Anamı incitmirəm» (mus. O.Zülfüqarovun, söz. M.Hüseyninsadə məlumat vermək
dir), «Anacan» (mus. S. Rüstəmovun, söz. R. Zəkanındı),
Qış fəslində havanın soyuq olması «Qar» (mus. Ş. Axundovanın, söz. M Seyidzadənindir)
haqqında məlumat vermək

Körpə yaş qrupuna aid
Nitq anlamanın inkişafı ilə əlaqədar
məsləhət görülən şeir, nağıl və əyləncə
«Bura bir quş qondu»
«Alçalar, ha alçalar»
«İnəklər, ay inəklər»
«Hop-hop»
«Dovşana bax, dovşana»
«İt və keçi» (Azərbaycan xalq nağılı),
«Alabaşın küçükləri»
(L.Tolstoy) (Nağıl və hekayələr)
«Keçi» (A. Şaiq)
«Xoruz» (A. Şaiq)
«Qış gəlir» (A. Şaiq)
«Topum» (A. Əlizadə)
«Qar» (M. Seyidzadə)
«Pişiyim» (M. Seyidzadə)

Şeir, nağıl və əyləncələrə uyğun musiqi nümunələri
«Bir quş endi havadan» (Azərbaycan xalq mahnısı)
«Ay mənim buzovum» (mus. A. Rzayevanındır) s
«Hop-hop» (mus. N. Məmmədovanındır)
«Ağça dovşan» (mus. S. Rüstəmovundur)
«Yaşıl çəmən» (Azərbaycan xalq rəqsi)
«Gəzirik, qaçırıq» (mus. Y. Tiliceyevanındır)
«Keçi» (mus. O. Rəcəbovundur)
«Xoruz» (mus. O. Zülfüqarovundur)
«Qar» (mus. Ş. Axundovanındır)
«Oynaq topum» (mus. S. Hacıbəyovundur)
«Qar mahnısı» (mus. Ə. Cavanşirovundur)
«Pişiyim» (mus. M.Nəsirbəyovundur)

Kiçik qrupda uşaqlar ətraf aləmlə tanışlıq və ictimai həyat hadisələrinə maraq tərbiyəsi
üzrə məşğələlərdə öz soyadını, yaxın insanların, oyuncaqların, paltar və qab-qacaqların adlarını bilmək sahəsində iş aparılır. Bundan əlavə, bitkilər Aləmi olan ağac, çiçək və otları fərqləndirmək, onları qorumaqla əlaqədar tərbiyəçilər uşaqlara sadə anlayışlar verirlər. Bununla bərabər bu qrupda ev heyvanları və quşları, inək, qoyun, at, uzunqulaq, it, pişik, toyuq, xoruz
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cücə, ördək, qaz və s. haqqında biliklər əyani vasitələrdən istifadə etməklə uşaqlara verilir. Bu
yaşda uşaqlar çox sevdikləri və yayda yetişən meyvələr (gilas, ərik və s) haqqında bilikləri
məmnuniyyətlə mənimsəyirlər. Məhz yuxarıda göstərilən bilikləri musiqi məşğələlərində O.
Zülfüqarovun «Kəsək qarpızı»,«Çəpiş» «Çiyələk», «Quşlar», R. Şəfəqin «Meşədə». «Keçi və
balaları» mahnıların dinlənilməsi və oxunması mərhələlərində tətbiq etmək mümkündür. Kiçik
qrupda «Nitq inkişafı» ilə əlaqədar aparılan məşğələlərdə uşaqlar ucadan danışmağa, düzgün
nəfəs almağa, sözləri və səsləri düzgün tələffüz etməyə alışırlar. Bütün bu bilik və bacarıqlar
musiqi məşğələlərində daha düzgün və dəqiq olaraq tətbiq edilə bilər ki, bu da iki məşğələ
arasında əlaqənin yaranması deməkdir.
Kiçik qrupda təsviri incəsənətlə əlaqədar məşğələlərdə uşaqlar «Yolka işıqları» «Yağış
yağır» mövzusu ilə tanış olurlar. Bununla əlaqədar uşaqların əldə etdikləri bilikləri R. Şəfəqin
«Yolka» və «Yağdı yağışlar» adlı Azərbaycan xalq mahnısının dinlənilməsi və öyrənilməsi
prosesində istifadə etmək mümkündür Bu deyilənləri aşağıdakı 3 və 4 nömrəli cədvəldə daha
geniş və aydın görmək olar:
Cədvəl 3
Təbiətlə tanışlıq
Musiqi nümunələri
I. Bitki və heyvanların həyatındakı ayrı-ayrı «Səməni» (mus. O. Zülfüqarovundur)
hadisələrlə tanışlıq
«Pişiyim» (mus. M. Nəsirbəyovundur)
«Kəsək qarpızı» (mus. O. Zülfüqarovundur)
«Yaşıl çəmən» (Azərbaycan xalq rəqsi)
«Çəpişim» (mus. O. Zülfüqarovundur)
«Keçim» (mus. R. Şəfəqindir)
«Dovşan» (mus. O. Zülfüqarovundur)
«Ayı» (mus. R. Şəfəqindir)
«Ayı» (mus. M. Əhmədovundur)
II. Uşaqlara havanın müxtəlif vəziyyətlərini «Yağış» (mus. M. Nəsirbəyovundur)
öyrətmək və adlandırmaq
«Qar» (mus. Ş. Axundovanındır)
«Qar yağır» (mus. O. Zülfuqarovundur)
«Uşaq və buz»
«Şəfəq sökülərkən» (Azərbaycan xalq mahnısı)
III. Güllərlə tanışlıq

«Qərənfil» (mus. O. Zülfüqarovundur)
«Lalə» (Azərbaycan xalq rəqsi)
«Bənövşə, bəndə düşə» (Azərbaycan xalq mahnısı)
«Bənövşə» (mus. S. Rüstəmovundur).

IV. Quşların həyatı ilə tanışlıq

«Xoruz» (Azərbaycan xalq mahnısı)
«Şən quşlar» (Ukrayna xalq mahnısı)
«Qaranquşum» (mus. S. Rüstəmovundur)
«Quşlar» (mus. O. Zülfüqarovundur)
«Göyərçinik biz» (mus. R. Şəfəqindir)

V. Ağaclarla tanışlıq

«Küknar» (mus. M. Kraşevindir)
«Gözəl yolka» (mus. 0. Zülfuqarovundur)
«Meşədə» (mus. R. Şəfəqindir)

VI. Meyvə və giləmeyvələrlə tanışlıq

«Çiyələk» (mus. O. Zülfüqarovundur)
«Gilənar» (mus. A. Soltanovanındır)

VII. Böcəklərlə tanışlıq

«Cığ-cığa» (mus. Azərbaycan xalq rəqsi)
«Kəpənək» (mus. O. Rəcəbovundur)
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«Payız» (mus. M. Nəsirbəyovundur) «Qış mahnısı» (mus.
Ə. Cavanşirovundur)
«Bahar gəlir» (mus. F. Əmirovundur)
«Yaz günləri» (mus. Q Hüseynlinindir)
«Gəl bahar» (mus. Ə. Cavanşirovundur)

Cədvəl 4
Nitq inkişafı ilə əlaqədar şeirlər

Musiqi nümunələri

I. «Mənim oyuncaqlarım» (T.Mütəllibov)

«Gəlin» (mus. T. Quliyevindir) «Oyuncağı gətir»
(Gürcü xalq mahnısı) «Kuklam» (mus. O.Zülfüqarovundur)
«Kuklanı oynadaq» (mus. M. Əhmədovundur)

II. «Qatar» (J. Tolstoy)

«Qatar» (mus. Q Hüseynlinindir)
«Qatar» (mus. F. Əmirovundur)

III. «Bənövşə, bəndə düşə»
IV.«Qış gəlir» (A. Şaiq) «Qar» (M. Seyidzadə)

«Bənövşə, bəndə düşə» (Azərbaycan xalq mahnısı)
«Qış gəlir» (mus. A . Rzayevanındır)
«Qar» (mus. Ş. Axundovanındır)
«Oynaq topum» (mus. S. Hacıbəyovundur)

V.«Oynaq topum» (M. Seyidzadə)

Cədvəl 5
Təsviri incəsənət nümunələri.
Nitq inkişafı ilə əlaqədar şeirlər
I. Yolkanın işıqları
II. Günəş
III. Çəməndə otlar
IV. Pəncərədə gül
V. «Mənim topum»
VI. Meşədə günəş doğur

Musiqi nümunələri
«Yolka» (mus. A. Rzayevanındır)
«Gözəl yolka» (mus. O. Zülfüqarovundur)
«Çıx günəş» (mus. O. Zülfüqarovundur)
«Yaşıl çəmənim» (Azərbaycan xalq rəqsi)
«Çəmənim» (mus. O. Zülfüqarovundur)
«Bənövşə» (Azərbaycan xalq mahnısı)
«Qərənfil» (mus. O. Zülfüqarovundur)
«Oynaq topum» (mus. S. Hacıbəyovundur)
«Meşədə» (mus. R. Şəfəqindir)

Orta qrup «Təbiətlə tanışlıq» bölməsində uşaqlara çinar, qoz, əncir ağacları, ev heyvanlarından inək, at, qoyun, keçi, it, pişik, uzunqulaq quşlardan toyuq, sərçə, xoruz, ördək, qaz,
vəhşi heyvanlardan dovşan, kirpi, tülkü, ayı, canavar haqqında əvvəlki yaş dövrlərindən fərqli
olaraq bir qədər geniş məlumatların verilməsi proqram üzrə nəzərdə tutulub. Bunlardan əlavə,
proqramda heyvan və quşları səslərinə görə fərqləndirmək də tələb kimi qoyulmuşdur. Uşaqların «Təbiətlə tanışlıq» məşğələlərində əldə etdikləri bilik və bacarıqlar uyğun olaraq musiqi
məşğələlərində də tətbiq etmək mümkündür, Bununla əlaqədar yuxarıda qeyd etdiyimiz
biliklər musiqi məşğələlərində öyrədiləcək və dinləniləcək O. Zülfüqarovun «Sərçə» «Aman
ovçu» Azərbaycan xalq mahnısının, Q. Podelevskinin «Toyuq və cücələr», Ə. Abbasovun
«At-at oyunu», H. Rzayevin «Xoruzun mahnısı», F. Əmirovun «Quşlar» kimi musiqi nümunələrinin qavranılması prosesində istifadə etmək məqsədəuyğundur. «Təsviri incəsənətlə» əlaqədar məşğələlərdə uşaqlara S. Salamzadənin «Qız albalı ilə», Rəsul Rzanın «Vəhşi heyvan212
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lar» əsərinə çəkilmiş rəssam İ. Rəhimovun illüstrasiyalarından musiqi məşğələlərində bu
mövzulara uyğun gələn meyvələr və heyvanlara həsr olunmuş mahnıların, digər janrlı əsərlərin qavranılması prosesində istifadə etmək mümkündür. O cümlədən bayraq, yarpaq, pambıq,
cücə, çətir, kuklanın donu, süfrə, lent, çəməndə quşlar, güllər, kəpənəklər, araba, ev, qatar,
stol və s. ilə əlaqədar «Təsviri incəsənət» məşğələlərində mənimsənilən biliklər də musiqi
məşğələlərində məharətlə istifadə oluna bilər.
Digər tərəfdən orta qrupla «Nitq inkişafı ilə əlaqədar məşğələlərdə proqramda nəzərdə
tutulmuş «A teşti», «Əkil bəkil quş idi», «Lovğa tülkü», «Tülkü və çaqqal», «Qoğal», «Tülkü
və hacıleylək», «Kəndli və ayı», «Dovşan» və s. kimi şeir və nağıllardan da musiqi məşğələlərində məzmunca oxşar musiqi nümunələrinin qavranılması prosesində istifadə etmək olar
(cədvəl 6, 7, 8).
Təbiətlə tanışlıq

Musiqi nümunələri

I. Bitkilər aləmi ilə tanışlıq

«İnnabı» (Azərbaycan xalq rəqsi)
«Səməni» (mus. R. Şəfəqindir)
«Tumurcuq» (mus. R. Şəfəqindir)
«Yolka» (mus. R. Şəfəqindi)
«Qızılgül» (Azərbaycan xalq rəqsi)
«Alma» (mus. S. Rüstəmovundur)
«Yolkamız» (mus. O. Zülfüqarovundur)
«Bənövşə» (mus. S. Hacıbəyovundur)

II. Heyvanlar aləmi ilə tanışlıq

«Quzum» (mus. S. Rüstəmovundur)
«Pişiyim» (mus. M. Nəsirbəyovundur)
«Köhlən atım» (mus. C Cahangirovundur) «Məstan»
(mus. R. Şəfəqindir)

Quşlar Aləmi ilə tanışlıq

«Qaranquşlar gəldilər» (mus. S.Rüstəmovundur)
«Cücələrim» (mus. Q. Hüseynlinindir)
«Xoruz» (mus. M. Nəsirbəyovundur)
«Quşlar» (mus. F. Əmirovundur)
«Qaranquş» (mus. A. Rzayevanındır)
«Ay pipiyi qan xoruz» (mus. R. Şəfəqindir)

III. Hava və fəsillər haqqında məlumat

«Gəl bahar» (mus. O. Zülfüqarovundur)
«Qızıl payız» (mus.S. Rüstəmovundur)
«Qar yağır» (mus. R . Mirişlinindir)
«Şaxta baba» (mus. S. Rüstəmovundur)
«Qış» (mus. A. Rzayevanındır)

IV. Cücü və böcəklər

«Kəpənəyim» (mus. S. Rüstəmovundur)
«Kəpənəklər» (mus. R. Şəfəqindir)

Təbiətlə tanışlıq
I. «Balıqçı ilə balıq nağılı» (A.S. Puşkin)

Musiqi nümunələri
«İnnabı» (Azərbaycan xalq rəqsi)

II. «Kimdir myo edən? » (V.Sutdov)

Pişiyim (S. Rüstəmovundur)
Məstan (mus. R.Şəfəqindir)
Qonaqlıq ( mus. O. Zülfüqarovundur)

«Qonaqlıq» (X. Əlibəyli)

Qonaqlıq ( mus. O. Zülfüqarovundur)
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«Neft» (M. Seyidzadə)

Neft şahzadəsi cizgi filmindən
«Buruğun mahnısı» (mus. O. Rəcəbovundur)

«Pinti qız» (A. Barto)

Təmizlik (mus. N. Məlikməmmədovundur)
Pinti qız

«Pavız» (A. Sohhət)

Qızıl payız (mus. S. Rüstəmovundur)

«Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm»
(Azərbaycan xalq nağılı)

Məngülüm (Azərbaycan xalq nağılı),
(mus. O.Zülfüqarovundur)

«Xoruz» (Azərbaycan xalq nağılı),

Xoruz (mus. M. Nəsirbəylinindir)
Xoruzun mahnısı (mus. N. Rzayevanındır.

Qırmızı şar (C. Məmmədov)

Qırmızı şar (mus. A. Rzayevanmdır)

Təsviri incəsənət nümunələri
I. «Uç ayı» (rəssam J.Vasnelsov)

II. «Tənbəl ayı balası» (rəssam. Ə. Kərimi)
III. «Padşah və xoruz»
(rəssam A. Hüseynov)

Musiqi nümunələri
«Ayı» (mus. R. Şəfəqindir)
«Ayı» (mus. M. Əhmədovundur)
«Meşədə» (mus. R. Şəfəqindir)
«Ayılar» (mus.. M. Krasevindir)
«Xoruz» (Azərbaycan xalq mahnısı)
«Xoruz» (mus. O. Zülfüqarovundur).

Böyük qrupda proqramdakı «Ətraf aləmlə tanışlıq və ictimai həyat hadisələrinə marağın
tərbiyə edilməsi» adlı bölmənin məşğələlərində proqram üzrə uşaqlar yaşadığı şəhərə, kəndə,
qəsəbəyə, onları əhatə edən əşyalara, fauna və floraya, Ordumuza, valideynlərə məhəbbət
hisslərinin formalaşdırılması ilə əlaqədar müəyyən bilik və bacarıqlara yiyələnirlər. Bu bilik
və bacarıqlar məzmununa görə musiqi məşğələlərinin məzmununa və mövzularına uyğun gəldikcə onlardan istifadə olunmalıdır.
Böyük qrupda proqramdakı «Nitq inkişafı» bölməsi ilə əlaqədar hissədə uşaq ədəbiyyatından bir sıra nümunələrin oxunması nəzərdə tutulur. Onların adları belədir: «Novruz bayramı», «Səməni», «Tülkü-tülkü-tümbəki», «Tıq-tıq xanım», «Şamdan», «Günəşin nağılı»,
«Çəkməçi və ağacdələn», «Cik-cik xanım», «Qarışqa və göyərçin» və s. adları çəkilən bu
uşaq ədəbiyyatı nümunələri musiqi məşğələləri üçün çox gözəl əlavə material ola bilər.
Böyük qrupun təsviri incəsənət proqramında uşaqlara təbiət və cəmiyyət hadisələri olan
qızıl payız pambıq tarlası, Neft Daşları, atəşfəşanlıq və s. kimi təsvirlər göstərilir. Uşaqlar L.
Tolstoyun «Üç ayı» (J. Voznesov), Azərbaycan xalq nağılı «Padşah və Xoruz» (A. Hüseynli)
çəkilmiş illüstrasiyalara tamaşa edirlər. Bu proseslərdə uşaqlar həmin təsviri əsərlərlə əlaqədar
müəyyən biliklərə yiyələnməklə bərabər onlara öz münasibətlərini də bildirirlər, hətta müəyyən fikirlər də söyləyərək , onları müqayisə də edirlər.
Məhz bu bilik və bacarıqlardan musiqi məşğələlərində mövzuya görə uyğun gələnlərdən
musiqi əsərləri istifadə etməyi bacarmalıdır. Uşaqlar təsviri incəsənət nümunələri ilə dinləniləcək, yaxud ifa olunacaq musiqi nümunələri arasında mövzu və xarakterə görə oxşarlığı, yaxud
fərqliliyi müəyyən etməli və bunlar haqqında özlərinin sərbəst fikirlərini söyləməyə cəhd göstərməlidirlər. Aşağıda göstərilən 8 və 9-cu cədvəllərdən mahnı ifası zamanı istifadə edilə bilər.
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Cədvəl 9

Təbiət haqqında təsəvvürləri formalaşdıran
mövzular

Musiqi nümunələri

I. Bitkilər (güllər, ağaclar, bostan bitkiləri, «Gilənar» (mus. A.Soltanovanındır)
meyvələr) haqqında təsəvvürləri genişləndir- «Qərənfil» (mus. S.Rüstəmovundur)
mək
«Bənövşə» (mus. S.Rüstəmovundur)
«Pambığım» (mus. O. Zülfüqarovundur) «Budaqlarla
rəqs» (Ukrayna xalq mahnısı) «Meyvələrdən üç
meyvə var» (Azərbaycan xalq mahnısı)
II. Ev və vəhşi heyvanlar haqqında təsəvvürlə- «Ayılar» (mus. M.Krasevindir)
ri genişləndirmək
«Quzum» (mus. F.Əmirovundur)
«At-at oyunu» (mus. Ə.Abbasovundur)
«Keçi» (mus. M.Nəsirbəyovundur)
«Maral» (mus. S.Rüstəmovundur
III. İlin fəsilləri və təbiət hadisələri haqqında
təsəvvürləri genişləndirmək
IV. Quşlar, cücülər və böcəklər haqqında təsəvvürləri genişləndirmək

Nitq inkişafına aid mövzular
Musiqi nümunələri
I. Səslər: sait səslər, samit səslər, Hərflər: «Nəğməli əlifba» (mus. O. Rəcəbovundur)
Azərbaycan əlifbasında olan 32 hərf haqqında
elementar anlayışların yaradılması
II. Səslər: sait və samit səslər Hərflər: Rus Музыкальная азбука (О. Раджабова)
əlifbasında olan 33 hərf haqqında elementar
anlayışların yaradılması
III. Səslər: sait səslər, samit səslər,
Muzikl ABC (O. Rajabov)
Hərflər: İngilis əlifbasında olan 26 hərf
haqqında elementar anlayışların yaradılması

Məktəbə hazırlıq qrupuna aid proqramda uşaqların «Ətraf aləmlə və ictimai həyat
hadisələri ilə tanışlıq» bölməsi üzrə regionumuza uyğun əmək növləri (neftçi, pambıqçı, tərəvəzçi, çay yığan, tütünçü, xalçaçı, toxucu, dəmirçi, üzümçü və s.) tanış olmaları nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, xalq sənətinin ipəkçilik, dulusçuluq, misgərlik, şəbəkəçilik kimi növlərilə
də uşaqların tanışlığı proqram üzrə nəzərdə tutulmuşdur.
Təbiət və təbiət hadisələri ilə əlaqədar proqramda uşaqlarda ildırım, tufan, dolu, leysan,
fəsillərlə əlaqədar havaların dəyişilməsi haqqında təəssüratlarının yaradılması da məsləhət görülür. Bunlardan əlavə, müxtəlif meyvələr, meyvə ağaclarının tərəvəz və bostan bitkilərinin,
giləmeyvələrin adlarını bilmək də proqramda tələb olunur.
Bütün bunlarla bərabər, proqrama ölkəmizin flora və faunası ilə əlaqədar biliklərə yiyələnmək daxil edilmişdir. Göründüyü kimi, məktəbə hazırlıq dövründə göstərilən sahədə verilə
biləcək bilik və bacarıqların sayı əvvəlki yaş dövrlərindən çoxdur.
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Yuxarıda qeyd olunan mövzuların hamısına «Musiqi» proqramında uyğun gələn mövzuların olmamasına baxmayaraq S. Rüstəmovun «Qızıl payız», «Qərənfil», A.Zeynallının
«Qoyunlar», «Ağacda leylək» Azərbaycan xalq mahnısından, Ə. Əzizovun «Göbələklər», R.
Şəfəqin «Payız», O. Zülfüqarovun «Təndir çörəyi», M. Əhmədovun «Canlı guşəmiz», R. Şəfəqin «Salam qış», «Novruz bayramı», C. Quliyevin «Biz hərbiçiyik», F. Əmirovun «Bahar
gəlir» və s. kimi mahnıları və digər musiqi nümunələrinin qavranılması prosesində yuxarıda
adları çəkilən və mahnıların mövzularına, məzmununa uyğun gələnlərdən musiqi rəhbəri
istifadə edə bilər.
Məktəbəhazırlıq qrupunun proqramının «Nitq inkişafı» bölməsində «Novruz nəğmələri», «Qoca və alma ağacı» («Kəlilə və Dimnə») , «Nar qız», «Cırtdanın kələyi», «Şir və Tülkü», «Siçan və pişik» (Azərbaycan xalq nağılı), «Qarı və tülkü», «Qarı və buzov», «Turp»,
«Lovğa tülkü», «Göyçək Fatma», «Qırmızı papaq» Ş. Perro) və s. kimi bədii əsərlərdən də
«Musiqi» proqramında özünə yer tapmış mövzulara uyğun gələnin qavranılması prosesində
istifadə etmək mümkündür.
Məktəbəhazırlıq qrupunun proqramının «Təsviri incəsənət» bölməsində J. Şişkinin
«Şam meşəsində səhər», S. Bəhlulzadənin «Tut ağacları», Ç. Rüstəmovun «Kolxozçu qızlar»,
N. Qasımovanın «Bahar» və «Dəniz mədəni» kimi əsərlərlə tanışlıq nəzərdə tutulur. Proqramın III rübündə isə uşaqlara tanışlıq üçün S. Cümşüdün «Göyün çıraqları», M. Aranlının «Ağ
gül, Qaragül, qızıl sünbül», D. Aslanın «Meşədə yarış», S. Rəfiyevin «Quş yuvası» kimi təsviri incəsənət əsərləri təqdim olunur.
Ə.Əzizovun «Göbələklər», F. Əmirovun «Bahar gəlir», O. Zülfüqarovun «Mən kiməm»,
C.Quliyevin «Biz hərbiçilik», O.Rəcəbovun «Tut ağacı», «Novruzgülü» (Azərbaycan xalq
rəqsi) T. Hacıyevin «Balaca neftçi», S. Rüstəmovun «Qaranquşlar gəldilər», R.Şəfəqin «Novruz
bayramı», Q. Hüseynlinin «Cücələrim» və s. kimi musiqi nümunələrini qavranılması prosesində
yuxarıda adları qeyd olunan təsviri incəsənət əsərlərindən istifadə etmək mümkündür.
Belə ki, əgər İ. Şişkinin «Şam meşəsində səhər» əsərindən şam meşəsinin gözəlliyindən
zövq almaq mümkündürsə, bəstəkar Ə. Əzizovun «Göbələklər» mahnısını öyrənərkən musiqi
rəhbəri deyə bilər ki, şam ağaclan olan meşələrdə səhərlər çoxlu göbələklər baş qaldırırlar və
bu göbələklər meşənin gözəlliyini bir qədər də artırır.
S. Bəhlulzadənin «Tut ağacları» əsərində tut ağaclarının əzəməti, təbiətlə ahəngdarlığı
təsvir olunursa, bəstəkar O.Rəcəbovun uşaqlar üçün yazdığı eyni adlı mahnısında tut meyvəsinin şirinliyindən danışılır. Rəqsvari və 8/6 ölçülü melodiyaya malik olan bu mahnı insanlarda
xoş əhval-ruhiyyə yaradır.
N. Qasımovun «Bahar» əsərində ölkəmizə gələn bahar, Novruz bayramı əhval-ruhiyyəsi
öz əksini tapmışdır. Bu əhval-ruhiyyəyə uyğun proqramda F.Əmirovun «Bahar gəlir», Şəfəqin «Novruz bayramı» mahnıların öyrənilməsi, yaxud dinlənilməsi məşğələlərində rəssam
N.Qasımovanın «Bahar» əsərindən istifadə etmək olar.
N.Qasımovanın «Dəniz mədəni» əsərindən bəstəkar T. Hacıyevin «Balaca neftçi» mahnısının öyrədilməsində istifadə etmək mümkündür. Bu əsərdən eyni zamanda bəstəkar O. Zülfüqarovun «Mən kiməm»» mahnısının öyrədilməsi prosesində əyani vasitə kimi istifadə
etmək də məsləhət görülür.
Rəssam C. Rəfiyevin «Quş yuvası» təsviri incəsənət əsərindən bəstəkar S.Rüstəmovun
«Qaranquşlar gəldilər» mahnısının öyrədilməsində istifadə etmək olar.
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С.К. АЛМУРАДОВА

СВЯЗЬ МЕЖДУ ОТДЕЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ, ЗНАКОМСТВО
С ОКРУЖАЕЩЕЙ СРЕДОЙ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
НА ЗАНЯТИЯХ ДЕТСКИХ САДОВ
РЕЗЮМЕ
Содержание любого предмета имеет связь с другими. Эта связь проявляеться между
теми предметами, которые более близки друг другу. Автор статьи отмечает, что отделения развития речи, изобратильное искусство и знакомство с окружаещей средой имеют между собой
связь и сходство.
S.K. ALMURADOVA
RELATION AMONG SPEECH DEVELOPMENT, ACQUAINTANCE
WITH ENVIRONMENT, THE FINE ARTS PARTS OF KINDERGARTEN LESSONS
SUMMARY
There is relation among the content of any subject with another. This relation shows itself
among much closer subjects.
The author shows that in the kindergarten lessons the relation and similarities are more distinct
among speech development, acquaintance with environment, and the fine arts parts.
rəyçi: pedaqoji elmlər doktoru, prof. O.M. Rəcəbov
Redaksiyaya daxil olub: 06.09.2011

217

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

N.M. ƏHMƏDOVA
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
(Bakı ş. İnşaatçılar prosp., 9)

ALİ VƏ ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİNİN
PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİ
Açar sözlər: nitq, ünsiyyət, təhsil, qabiliyyət, dil
Ключевые слова: речь, коммуникация, образование, навыки, язык
Key words: speech, communication, education, skills, language

Respublikamızın müasir təhsil sistemi xarici dillərin tədrisinin daha da təkmilləşdirilməsini, öyrənilən dilin qavranılmasını, ünsiyyət mədəniyyətinin yüksəldilməsini tələb edir.
Burada dilin psixoloji xüsusiyyətləri və dili öyrənənlərin fərdi keyfiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Psixoloqlar xarici dillərin öyrənilməsini həm təlim fəaliyyəti, həm də şəxsiyyətlərarası
münasibətlər sistemi kimi qiymətləndirirlər. Burada iki tərəf iştirak edir – öyrədən və öyrənən
(1, s.92).
Hər bir yaş dövrü özünəməxsus spesifik münasibətlər sistemi ilə seçilir. Bu istiqamətdə
müəllim-şagird (müəllim-tələbə) münasibətləri şagirdin (tələbənin) münasibətlər sisteminin
əsasını təşkil edir. Müəllim-şagird (müəllim-tələbə) münasibətləri şagirdin (tələbənin) bütün
münasibətlər sistemi içərisində aparıcı mövqe tutaraq, şagird üçün sosial təcrübənin mənimsənilməsi istiqamətində məqsədəuyğun xarakter daşıyan yeganə mənbə rolunu oynayır. Təbii ki,
müəllim-şagird (müəllim-tələbə) münasibətlərinin formalaşmasında müəllim daha böyük
pedaqoji imkanlara malikdir. Lakin müəllimlər şagirdləri (tələbələri) iki qrupa bölürlər – bacarıqlı və bacarıqsız şagirdlər (tələbələr). Şagirdləri (tələbələri) qabiliyyətlərinə, bacarıqlarına,
təlimə münasibətlərinə və başqa meyarlara görə qruplara bölmək olar. Təbii ki heç də bütün
şagirdlər (tələbələr) eyni dünyagörüşə, bilik səviyyəsinə, mədəniyyətə malik ola bilməz. Bu
bölgü təbii hal kimi qiymətləndirilməlidir və şagirdin (tələbənin) bacarıq və qabiliyyətlərinin
inkişaf etdirilməsi və təlimə münasibətinin formalaşdırılması baxımından zəruri pedaqoji akt
kimi həyata keçirilməlidir. Lakin bu bölgü müəllim-şagird (müəllim-tələbə) münasibətlərinin
formalaşma meyarlarına çevrilməməlidir.
Bu gün təhsildə başlıca istiqamət onun şəxsiyyətyönümlü olması, subyektin subyektə
münasibəti üzərində qurulması ilə bağlıdır. Bu münasibət ilk növbədə müəllimlərin peşəkarlığından və psixoloji biliklərindən asılıdır. Hər müəllim istəyir ki, tələbə ona diqqət və
maraq göstərsin. Lakin bir çox hallarda auditoriya ilə müəllim arasında qarşılıqlı əlaqənin yaranması mümkün olmur. Auditoriyada müəllimin qarşısında duran vəzifələrdən biri özünün
vacib informasiya bilicisi və ötürücüsü olmasına tələbələri inandırmaqdır. Tələbə müəllimin
verəcəyi informasiyanı maraqla gözləyir. Bu isə müəllimin pedaqoji ustalığından və istifadə
etdiyi metoddan asılıdır. Bu auditoriyada müəllimin nüfuzunun ilkin şərtlərindəndir. Təfəkkürün inkişafı təlimdən asılıdır. Psixoloqların fikirlərinə görə, şagirdin (tələbənin) özünün
topladığı təcrübə və biliklər təlim prosesində məqsədyönlü şəkildə istiqamətləndirildikdə səmərəli nəticələr verir.
Qeyd etmək istəyirik ki, müəllim öz fənnindən əlavə ümumi psixoloji qanunauyğunluqları da bilməlidir, çünki şaqirdlərin (tələbələrin) meyl və maraqlarının və potensial imkanlarının müəyyənləşdirilməsi, istedadlı şagirdlərin (tələbələrin) aşkara çıxarılması və s. istiqamətində aparılan işlərin uğurlu nəticəsi psixoloji qanunauyğunluqlar ilə bağlıdır.
Təlim prosesində müəllimin şagirdlərlə (tələbələrlə) qurduğu ünsiyyət və nitqi də vacib
şərtlərdəndir. Dilin hiss olunmasının düzgün formalaşdırılmasında nitqin rolu xüsusi psixoloji
təhlil tələb edir. Bu, xarici dilin daha səmərəli tədrisi və mənimsənilməsi prosesində nitqin və
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nitq təcrubəsinin rolunun nəzərə alınmasını zəruri edir. Bu isə dilin hiss olunmasının psixoloji
mexanizminin öyrənilməsini vacib şərt kimi qarşıya qoyur (2, s.71).
Xarici dillərin tədrisində şəxsiyyətlərarası münasibətlərin qurulmasının özünəməxsus
psixoloji aspektləri vardır. İlk növbədə psixoloji baxımdan aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: tələbələrin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri, yəni temperament tipləri, xarakter xüsusiyyətləri,
maddi və mənəvi dəyərlərə münasibəti, iddia səviyyəsi və s.; tələbələrin linqvistik qabiliyyətlərinin, ümumi linqvistik hazırlığının səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi; xarici dilə qabiliyyətinin səviyyəsi, dili hiss etmə və s. müəyyənləşdirilməsi.
Xarici dillərin mənimsənilməsində, təbii ki, həmin dildə ünsiyyətin qurulması daha səmərəli nəticə verir. Bundan başqa, onlarda müsbət emosional vəziyyət yüksəlir, özünə inam
artır. Eyni zamanda onlarda xarici dili öyrənmək qabiliyyəti formalaşır. Xarici dildə yoldaşları
ilə ünsiyyət digər tərəfdən qarşılıqlı münasibətlərə müsbət təsir edir, kollektivçilik motivini
gücləndirir. Müəllimlər də çalışmalıdırlar ki, tələbələr öz fikirlərini xarici dildə çatdırmağa
səy göstərsinlər.
Psixi inkişaf, nitq, təfəkkür və dilin mənimsənilməsi ayrılıqda inkişaf edə bilməz. O, digər sahələrlə motiv, məqsəd, emosional sfera ilə vəhdətdə götürülməlidir. Bunları nəzərə almadan gözlənilən nəticəni də əldə etmək mümkün deyil. Hətta əks nəticə də baş verə bilər.
Təzyiqin azaldılması və emosional fəallığın artırılması yolu ilə autotreninqlər, fonetik və
qrammatik qaydalarla bağlı treninqlərin keçirilməsi bu deyilənləri özündə birləşdirir. Əlbəttə,
bu deyilənlərdə, istifadə olunan təlim metodlarında son məqsəd xarici dil nitqinin formalaşdırılmasıdır. Bu həm də daxili motivə çevirilməli, fəal təlim fəaliyyətinin əsas elementi olmalı,
bütövlükdə ünsiyyətin səmərəli təşkilinə xidmət etməlidir.
Xarici dilin öyrənilməsi üçün aparılan bütün təhlillər, proqnozlar ancaq bir məqsədə
xidmət edir. Öyrənmənin effektivliyini artırmaq. Müəllimin isə qarşısına qoyulan əsas məsələ
öyrənənin müvəffəqiyyətini təmin etməkdir.
Hazırkı təhsil sistemində xarici dillərin öyrənilməsində bir sıra problemlər mövcuddur.
Bu problemləri üzə çıxarmaq və onları həll etmək həm müəllimin, həm də xarici dili öyrənənin üzərinə düşür.
Xarici dillərin öyrənilməsində aktual problemlərdən biri də “təbii mühit” anlayışıdır.
Ümumiyyətlə, təbii mühit anlayışının məzmunu konkret situasiyanın çoxlu təkrar olunması
nəticəsində subyektdə yaranmış və subyekti gerçəkliyə bağlayan şərait kimi qiymətləndirilir.
Təbii və süni mühit anlayışı ikidilli auditoriya üçün xarakterikdir. Dilin öyrənilməsində
təbii mühit ana dili materiallarını əhatə edir. Ana dilində ünsiyyətə girmə prosesində mənimsəmə isə təşkil olunmuş xarakter daşıyır. Dili mənimsəmə təbii dil mühitində subyektin hər
hansı aktivlik formasını nəzərdə tutur və nitq ünsiyyət üçün vasitələrə yiyələnməyə istiqamətlənir. Dili mənimsəmə bəzən dil vasitələrinə yiyələnmə ilə nəticələnə bilər, bu süni mühit də
xarici dil materiallarına aiddir, lakin dilə yiyələnmə, onu mənimsəmə dil materialları vasitəsilə deyil, nitq hərəkətlərinin psixoloji xarakteristikaları vasitəsilə izah olunmalıdır. Təbii mühitdə dili mənimsəmək elə həmin dildə də danışmaq və anlamağı nəzərdə tutur, həmin dildə
nişanlanmış dil ustanovkasının işlənməsini nəzərdə tutur. Ana dilində nişanlanmış dil ustanovkaları ümumiyyətlə dil mexanizmlərini aktuallaşdırır, şüurun iştirakı olmadan insan fəallığını dilə istiqamətləndirir. Təbii mühitdə formalaşmış belə ustanovkaların xarici dilin öyrənilməsinə tətbiq etmək psixoloji şəraitin, daha doğrusu nitq situasiyalarının işə cəlb edilməsi ilə
bağlıdır. Xarici dilə təbii yiyələnmənin emosianal modeli öyrənmə və danışmanın paralel baş
verməsidir.
Xarici dilə yiyələnmək üçün dil öyrənəndə təbii ana dilinə uyğun mühit yaratmaq istədikdə psixoloji maneələr yaranır. Əgər ana dilinə yiyələnmək niyyətsiz, qeyri-ixtiyari xarakterik daşıyırsa və ikitərəfli xarakterə malikdirsə, xarici dilə yiyələnmək, ixtiyarı, idarəolunandır
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və yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla baş verir. Bəzən ana dilindən fərqli olaraq xarici dilə
yiyələnmək istəyən dilin qanunauyğunluqlarını davranışında strukturlaşmır.
Xarici dillərin öyrənilməsində süni yaradılan mühit dillərin öyrənilməsində paralelliyə
əsaslanır. Ana dili xarici dilə yiyələnmək üçün mənimsəmənin strateqiyasını təşkil edir. Xarici
dilin öyrənilməsində müvafiq situasiyalara uyğun nitq hərəkətlərinin təkrarına nail ola bilsək,
onda situativ xarakter – süni mühiti “təbii”ləşdirər.
Xarici bir dili bilmək onu ana dilimiz kimi danışmaq demək deyil. Dili təbii mühitində
gündəlik fəaliyyəti davam etdirəcək səviyyədə istifadə etmək, duyğu və düşüncələrini ifadə
edə bilmək, oxuduğu və dinlədiyini başa düşmək üçün kifayətdir. Onsuz da xarici dil öyrənənlər çoxunun istədiyi səviyyə bundan çox deyil.
Xarici bir dildə məlumat və bacarıqlarını nümayiş etdirmək üçün iki yol vardır:
Qavrama və öyrənmə. Öyrənmə, bəzi şagirdlərin məktəb mühitində istifadə etdiyi şüurlu bir prosesdir. Öyrənməyə hədəf, qrammatika qaydalarının şüurlu şəkildə öyrənilməsindən
sonra, çoxlu sayda tapşırıq və praktikaya tətbiq etmək vasitəsilə sürətlə avtomatik hala gətirilməsidir. Bu baxımdan xarici dil “tədris”i hər hansı başqa bir mövzunun tədrisi ilə oxşardır:
avtomobil sürməyi, ya da riyaziyyat qaydalarını öyrənmək kimi. Bütün bu öyrənmə növlərində ortaq olan, qaydaların şüurlu olaraq təhlili dərhal sonra çoxlu məşq etmək sürətilə şüuraltına endirilməsi, yəni avtomatikləşməsidir. Kraşenə görə, şüurlu öyrənilən qrammatika qaydaları ancaq yavaş və süni danışma əsnasında və ya qrammatika testlərində yaranmaqdadır, axıcı
və təbii dil istifadəsi zamanı işlədilməkdədir.
Təbii dil istifadəsini mümkün edən məlumat ancaq “qavrama” (3, s. 30) yolu ilə əldə
edilir. Xarici dili öyrətmək və öyrənmək üçün təbii mühit yaratmaq lazımdır. Çünki hər zaman ikinci dilin danışıldığı təbii mühitə getmək asan olmaya bilər.
Xarici dili öyrənmək üçün motivasiya yaradan və təbii mühitin yaranmasına kömək
edən vasitələrdən biri də hekayə kitablarının audio kasetləridir.
Kitabı oxuyub anladıqdan sonra kasetlər sayəsində nitqimizi və tələffüzümüzü inkişaf
etdirə bilərik.
Beləliklə, ünsiyyət situasiyası yaradaraq biz nitq aktivliyi yaradırıq. Təbii şəraitdə ünsiyyət situasiyası yaratmaq üçün bu və ya başqa yolla xarakterik olmayan məzmun daxil etmək lazımdır. Bu məzmun dilə yiyələnmək istəyənin tələbatlar sisteminə müvafiq gəlir.
Məlum olduğu kimi, məzmun dərsliyə qrafik və mətnin köməyilə daxil edilir.
Bu məqsədlə istifadə olunmuş müxtəlif vasitələr, yəni şəkillər, filmlər, audio kasetlər,
müxtəlif sadələşdirilmiş səsli hekayə kitabları, slaydlar – hamısı təbii ünsiyyət situasiyası
yaradır və bu da öz növbəsində təbii nitq aktivliyini artırır və dilə yiyələnməni sadələşdirir.
Bunun üçün ünsiyyət situasiyası uzunmüddətli olmalıdır. Ünsiyyətin uzunmüddətli olması
üçün qarşılıqlı münasibətlər öyrənilən dil səviyyəsində yaradılmalıdır. Ən əsası, xarici dili
öyrənən şəxsdə bütün bunlar motivasiya yaratmalıdır.
ƏDƏBİYYAT:
1. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. М.: Просвещение,
1965.
2. Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах. М.: Высшая
школа, 1970.
3. Пассов Е.И. Основные методы обучения иностранным языкам. М.: Русский язык, 1977.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
РЕЗЮМЕ
Главной задачей в процессе обучения иностранному языку является учет профессиональной подготовки студентов. Все методы должны быть направлены на привитие студентам навыков свободного пользования языком. Существует ряд методов обучения иностранному языку,
направленных на развитие устной и письменной речи. Опираясь на психолингвистические и
психологические исследования последних лет, следует согласиться с тем, что для современной
речи любого языка вовсе не обязательно знание его грамматической системы. Главной целью
обучения является устная коммуникация.
N.M. AHMADOVA
PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING
IN SECONDARY AND HIGH EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SUMMARY
The main task in foreign languages teaching is a professional training of students. All methods
must be directed to free conversational skills. There are a number of methods of oral and written
language development. Psycholinguistic and psychological researches of the last years tell that
knowledge of grammar is not necessary for modern speech of any language. The main object of
teaching is oral communication.
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Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu
(Bakı ş., M.C.Paşayev küç., 11)

PSİXOLOJİ OYUNLARIN İNKİŞAFETDİRİCİ İMKANLARI
Açar sözlər: inkişafetdirici iş, psixoloji inkişaf, psixoloji mühit, oyun – məşğələ, müşahidə, təsnifat.
Ключевые слова : развивательная работа, психологическое развитие, психологическая среда, игра
– занятие, наблюдение, классификация.
Key words: developmental work, psychological development, psychological environment, game – lesson,
observation, classification.

Psixoloji oyun inkişafetdirici təlim şəraitidir. Uşağın inkişafı məsələsi və psixoloqun
inkişafetdirici işi isə eyni deyildir. Psixoloq öz peşəkar fəaliyyəti əsasında uşaq inkişafı məsələsinin mütəşəkkil həlli yollarını seçməlidir. Uşağın psixoloji inkişafında tələb olunan keyfiyyətlərin inkişafı üçün fəaliyyətində psixoloji funksiyaların aşağıdakı növlərindən istifadə
etməlidir:
I. Şəraitin yaradılması. Uşaqlarda psixoloji inkişaf və hər hansı bir konkret psixoloji
vərdiş özbaşına əmələ gəlmir. Bunun üçün uşaqda xüsusi həvəs, təlabat və intellektual hazırlıq formalaşdıran ünsiyyət sistemi yaradılmalıdır. Uşaqlar insan münasibətlərinə çox həssasdırlar və onların oyunları da elə bu münasibətlər kontekstində qurulur. Elə bu kökdə də onlar
insan münasibətlərinin motivlərini açıqlamağa başlayırlar (1, s. 36).
Şagirdlərin psixoloji inkişafı üçün lazımi şərait yaradılmadıqda təlimdə, ünsiyyətdə və
psixoloji inkişafda müxtəlif təzahürlər özünü göstərir. Məktəb psixoloqu bu zaman korreksiya
işinə müraciət edərək, uşaqda fərdi xüsusiyyətlər formalaşdırmalıdır. O, uşağı yeni fəaliyyətə
yararlı edən yeni psixoloji mühit yaratmalı, yeni imkanlar axtararaq psixoloji bacarıqları və
prosesləri formalaşdırılmalı, uşağa ətraf və başqa adamlarla adekvat münasibətlərin qurulması
nöqteyi-nəzərindən lazımlı şərait təşkil etməlidir. Məktəblinin psixoloji dünyasının müəyyən
komponentlərinin təlimində korreksion iş şəraiti üçün tələb olunan tam formalaşdırıcı elementlər:emosional, refleks, düşündürücü, motivasiya və s. mütləq daxil olunmalıdır.Yalnız bu
zaman nəzərdə tutulmuş nəticəni əldə etmək mümkündür (2, s. 199).
Psixokorreksiya və inkişafetdirici təlim proseslərinin aparılması uşaqların mənimsədikləri yeni bilikləri fəaliyyət və ünsiyyətdə istifadə etmək təlabatının ödənilməsinə imkan yaradır. Beləliklə, psixoloqun inkişafetdirici işi mövcud planlaşdırmadan, görülmüş işlərdən və
alınan nəticələrin düzgün təhlilindən də asılıdır. Psixoloqun inkişafetdirici işinin tapşırıqları
layihələşdirmə, reallaşdırma və inkişaf şəraiti zamanı yaranan fikirlərlə əlaqəli olmalıdır.
Məsələn: I sinif uşaqlarının inkişafetdirici tapşırıqlarından biri belə ifadə oluna bilər: Məktəbdə böyüklərlə münasibətlərin işgüzar və ünsiyyət əhəmiyyətli səviyyədə qurulması. Bu tapşırıq bağçaya getməyən və məktəbə çox erkən gələn uşaqlar üçün xüsusilə aktualdır. Psixoloq
inkişafetdirici təlimdə hansı tapşırıqlardan istifadə etməlidir? Bunun üçün uşağa böyüklərə
qarşı münasibətində müxtəlif əhəmiyyətli mövqeləri: aparıcı, idarəedici, nəzarətçi və s. yerləri
tuta bilməsinə; böyüklərdən tələb olunan köməyin qəbul edilməsi və böyüyə köməyin göstərilməsinə; uşağın böyüklərlə əməkdaşlığına, ümumi cavabdehlik və məsuliyyət hissinin inkişafına təkan verən şərait yaradılmalıdır.
İnkişafetdirici təlim tapşırıqları uşağın yaş fərqi və ya işin məzmununa görə, nəzərdə
tutulan inkişafetdirici mühit isə bu cür istiqamətləndirilə bilər:
• Yeni şəxsi təcrübənin əldə edilməsi (həyəcan, özünüidarə, qərarın seçilməsi və qəbul
edilməsi, fəaliyyət və s.).
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• Yeni biliklərin və onun müəyyənləşdirilməsi üsullarının əldə edilməsi.
• Yeni bacarıq və vərdişlərin əldə edilməsi.
Bununla əlaqədar iş formaları da müxtəlifdir: psixoloji oyuna (dərs, fakultativ, öyrədici
psixodiaqnostika, təlim-məşğələ və s.); psixoloji treninq və treninq məşğələlərə meylli və s.
Hər hansı inkişafetdirici mühit özündə bütün imkanları, təcrübənin alınması, biliyin əldə
olunması, yeni bacarıq və vərdişlərin qazanılması və s. cəmləşdirir. Psixoloq seçilmiş ilk inkişafetdiricilərə müvafiq olaraq (və iş şəraitinə görə) mühitin bu və ya digər imkanları haqda
ilkin məlumat əldə edir
İnkişafetdirici işin dərinliyi eyni zamanda müxtəlif də ola bilər. İştirakçıların yaşından
və onların psixoloji yetişkənliyindən asılı olan inkişafetdirici mühit hər hansı bir yeniliyin
(bilik, təcrübə, vərdiş) əldə olunması ilə yekunlaşa bilər. O, iştirakçıları öz yaradıcılıqlarının
nəticəsini əldə etməyə yönəldir (İş prosesində nə əldə olundu və nə öyrənildi?).
Bəzən isə yaradıcılıq prosesinin nəticəsi onun məqsədini də üzə çıxara bilir. Bunun
üçün gənc və yeniyetmələrin özünüinkişafına müvafiq şərait yaradılmalıdır. Psixoloji inkişafetdirici iş psixoloq fəaliyyətinin müstəqil istiqaməti kimi və ya psixoloqun sinif rəhbəri ilə
birgə hazırlanmış müəyyən bir sinfin uşaqlarına aid inkişaf proqramının konkret bir hissəsi və
yaxud da ümumtəhsil məktəbində aparılan inkişafetdirici işin əsas hissəsi kimi də ola bilər.
Psixoloqun qarşıya qoyduğu inkişafetdirici təlimin tapşırıqları müxtəlif forma ala bilər: psixoloji oyunlar, treninq məşğələləri, psixoloji aksiya, ümumtəhsil müəssisə-lərində (metodik və
nəzəriyyə səviyyəsində) psixoloji işin təşkili və s.
Hər bir inkişafetdirici iş formasının real imkan və həddini nəzərdən keçirək.
Psixoloji oyun nədir? Psixoloji oyun çox geniş yayılmış bir anlayış olmasına baxmayaraq, onun təyinatını tapmaq bir o qədər də asan deyildir. Öz fəaliyyətimizdə psixoloq Y.Heyzinqin sözlərinə istinad etsək, o, yazırdı: “Biz oyunu “oynayan insan” – gündəlik həyatda
“doğru olmayan” və gündəlik işdən kənarda müstəqil fəaliyyət kimi başa düşülən və boş vaxtda yerinə yetirilən iş adlandıra bilərik. Bununla belə, insan oyuna aludə olarkən heç bir maddi
maraq, xeyir güdmür - oyun daxilində müəyyən olunmuş vaxt və ətraf mühitdə başa çatdırılan
qayda və qanun çərçivəsində yerinə yetirilən, özünün ətraf aləmdən fərqini hər cür gizli saxlamağa, maskalamağa cəhd göstərən müxtəlif qruplaşmalar yaradır”.
Bu təsnifatda bütün açıqlamalar verilmişdir: oyun hər bir yaş səviyyəsində olan insan
üçün niyə belə cəlbedicidir, onu öyrənən və inkişaf etdirərək təkmilləşdirən şəxsiyyətlərin
zənginliyi haradandır? Ən əvvəl oyun – bütövlükdə qəlb tarazlığıdır. İntellektual tapşırıqlara
emosional “soyuqluq” keçirməklə, ağılla yüklənmək istisna deyil. Diskotekada bütün hisslərlə
rəqsə aludə olmaq mümkündür, lakin bu zaman nə barədə isə fikirləşmək qeyri-mümkündür.
Oyun (yaxşı düşünülmüş və ya çox incə işlənmiş) insanı bütünlüklə cəlb edir. Bu, fikirlərin,
hisslərin və hərəkətlərin birliyidir. Bu obrazda, rolda, mühitdə, dünyada bir-birinə yönəldilmiş
həyatdır.
Oyun “elə bil ki” çox nəfis ətraf aləmdir və bu xüsusiyyətinə görə böyük yaradıcı qüvvəyə malikdir. Oyun vasitəsilə insan özünü, başqaları ilə münasibətlərini, öz gələcəyini və
dünyanın gələcəyini tamamilə təhlükəsiz atmosferdə yarada bilir. Mən rol oynayıram deməklə
özünə olduğun kimi qalmağa rəva vermək olar. Tədqiqatlara görə, oyun zamanı biz həyatda
olduğumuzdan daha çox özümüzə oxşayırıq.
Yaxşı oyun – hər bir iştirakçının özü üzərində keçirdiyi psixoloji eksperimentdir. Onun
nəticələri qabaqcadan bilinmir. Bəzən gözlənilməz və ya ağrıdıcıl da ola bilər. Əgər iştirakçının yeni təcrübəni tətbiq və təhlil etməyə gücü yoxdursa, oyun ona təhlükəsiz gediş və
müdafiəni təklif edir: “Bu sən deyilsən, sənə təhkim olunmuş roldur. Həyatda sənin üçün hər
şey başqa cürdür.” Bu, bütün yaşlarda, xüsusilə, uşaqlıq və yeniyetməlik yaşları üçün əsasdır.
Bunlar birlikdə psixoloji oyunların cazibəliliyini özündə əks etdirir.
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Uşaqların psixoloji oyunlarda iştirak etmək arzusu nədən yaranır? Bu sualın cavabını
bilmək çox vacibdir, çünki o, hər hansı bir sinfin və ya şagirdin psixoloji inkişaf dərəcəsini,
eyni zamanda oyun fəaliyyətinin peşəkarlığını xarakterizə edir:
I. Bir qrup uşaqların (böyüklərin də) oyun oynamaq arzusunda güclü emosional və gərgin narahatçılıq ehtiyacı kimi təlabat durur.Bu hal əsasən kiçik yaşlı məktəblilər üçün xarakterik olduğundan, onlar üçün “normal” hal sayılır. Oyunlar uşaqlara müxtəlif emosional həyəcanı və çətinlikləri dəf etməyə, ətrafdakılarla qarşılıqlı hisslərin səviyyəsində qurmağa, özünün
təlatümlü daxili aləmini idarə edərək tarazlaşdırmağa imkan yaradır (3. s.184). Bəzilərində isə
oyuna bu cür münasibət uzun illər davam edə bilir.
II. Başqa bir qrup isə yaşından asılı olmayaraq (məs: 11-14 yaşlı şagirdlər üçün qanuniləşən müəyyən ölçülər) oyun onu əhatə edənlər üçün elə bil ki, təhlükəsiz ünsiyyətin qurulması üçün mühitdir. Oğlanlar-qızlar, ardıcıllar-liderlər, imtina olunanlar - ulduzlar bütün
bunlar yeniyetmələr tərəfindən real həyatda çətin qavranılan, qurulan və dəyişilən münasibətlər sistemidir. Oyun zamanı belə bir fürsət yaranır.
Uşaqlarda kollektiv oyunlara həvəs olduqca böyükdür. 11-14 yaşlı uşaqlar hər hansı bir
oyunu böyük həvəslə oynasalar da, oyundan sonra müzakirəni xoşlamırlar (4. s. 188). Janrın
klassik görünüşü hərəkət- laqeyd hisslər- təhlil- mühakimə bunu tez-tez pozmaq lazım gəlir.
Hər bir müvəffəqiyyətli müzakirə iştirakçıların daxili inkişafını və şəxsiyyətlərarası münasibətlərin dəyişilməsini sübut edən əsl hədiyyədir.
III. Bir qrup insanlar üçün isə (böyük məktəbli yaş mərhələsində) oyunun qavranılması
onun psixoloji imkanları baxımından xarakterikdir. Bu özünü və başqalarını başa düşmək
imkanı, inkişaf perspektivlərini görmək və hiss etmək, qavramaq və duymaq, bu vaxtadək
əlçatmaz və mümkünsüz hesab olunan münasibətlərin davranış modelini yaratmaq mümkünlüyüdür. Oyun-laborotoriya kimidir - inkişaf və dərketmə vasitəsidir.
Oyuna bu cür münasibət yaranan qruplarda müzakirələr qızğın və davamlı, yeni oyun
formalarına müqavimət isə zəif olur. Oyuna bu üç müxtəlif münasibət müxtəlif insanların
fərdi xüsusiyyətləri və şəxsiyyətin inkişafı mərhələləri kimi də çıxış edir. Məktəblilərin oyun
potensialının inkişafı üzrə sistemli iş böyük məna kəsb edir. İndiki zamanda buna məktəb
psixoloqunun işinin əsas istiqamətlərindən biri kimi baxılır. Təcrübə göstərir ki, böyüklərin
istiqamətverici və öyrədici köməyi olmasa, bu cür inkişaf öz-özünə həyata keçməyəcəkdir.
Məlumdur ki, insanların müxtəlif yaş həddinə olan bağlılığı kifayət qədər sünidir. O, o
zaman eynilik təşkil edər ki, uşaq məktəbdə təhsilin ilk günündən sistemli oyun prosesinə cəlb
edilsin. O biri tərəfdən isə yaş öz inkişaf imkanlarının məhdudiyyətini də diktə edir. 7-ci sinif
şagirdlərini məqsədli şəkildə oyuna yönəltsək, onlar qısa müddət ərzində “oyun inkişafının”
hər iki pilləsini keçəcəklər. 8 yaşlı uşaqlara isə oyunda öz münasibətləri barədə düşünmək böyük çətinliklə başa gəlir. Oyun psixoloji vasitə kimi məktəbdə ən azı üç ardıcıl tapşırığın həlli
üçün istifadə oluna bilər:
• Uşaqlara bütünlüklə oyun məkanında yaşamağı və bütünlüklə oyun dünyasına və münasibətlərinə daxil olmağı öyrətmək üçün;
• Oyun məkanında sərbəst olmağı, öz xüsusiyyətlərini dərk etməyi və başqa adamlarla
münasibət qurmağı öyrətmək üçün;
• Öz təcrübəsini götür-qoy edərək, oyundan bir alət kimi özünütanıma və həyat
hadisələrini dərk etməkdə istifadə etmək üçün.
Əsl psixoloji oyun öz imkanlarına və savadlı yanaşma tərzinə görə ciddilik tələb edir.
II. Potensial inkişaf. Oyunun xüsusiyyətlərini fəaliyyət kimi onun pedaqoji - psixoloji
imkanları ilə əlaqələndirək:
• Oyun - insan üçün daxilən motivləşmiş dəyərli fəaliyyətdir. İnsan təbii vəziyyətində
öz şəxsi inkişafının təşəbbüskarı olsa da, oyunda özünü tam təhrik edilmiş kimi hiss etmir.
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• İnsan bütünlüklə oyuna daxil olur: özünün intellektual, şəxsi, emosional potensialı,
zəngin həyat təcrübəsi və yaradıcı imkanları ilə. Bu zaman oyun inkişaf və özünüinkişaf üçün
geniş imkanlar açır, çünki insan buna hazırlıq vəziyyətində olur.
• Oyun iştirakçıya özünü təqdim etmək üçün vaxt imkanı verərək, oyun mühi-tində müəyyən həddədək özünü aparma qaydalarını gözləməyi tələb edir. Ehtimal ki, oyunun əhəmiyyətli imkanları sayəsində özünüidarə, proqramlaşdırma bacarıqları, özününəzarət və özünüqiymətləndirmə və s. formalaşır.
• Oyun şəxsiyyətin təcrübə meydanı kimi insana özünü bütün hədlərdən azad hiss etmək
imkanı verir (müxtəlif stereotiplərdən, şablon düşüncələrdən, problemin həllinin adəti variantlarından və s.).
Oyun unsana özünü başa düşməyə və inkişaf perspektivlərini düşünməyə, görməyə, hiss
etməyə, özünə və dünyaya, oyundan sonra da insanla oyun məkanından kənarda ünsiyyətin
yeni modelini təcrübədən keçirməyə imkan yaradır.
• Öz mahiyyətinə görə oyun qeyri potensialın cəlb edilməsi vasitəsilə kollektivdə qarşılıqlı asılılıq və digər iştirakçıların şəxsi imkanlarının genişləndirilməsinə yönəldilmiş birgə
fəaliyyətdir. Oyun mühüm sosial bacarıqları və vərdişləri inkişaf etdirir: empatiyanı, birləşməyi, konfliktin əməkdaşlıq yolu ilə həllini və s. O, insana hadisələrin gedişini başqasının
gözü ilə görməyi öyrədir.
Beləliklə, oyun planlaşdırılmış və reallaşdırılmış bütöv bir fəaliyyət kimi özündə çox
böyük inkişafetdirici potensiala malikdir (burada fərdi və ya birgə fəaliyyət seçimi yoxdur).
Oyun öz fəaliyyəti fonunda heç də həmişə düşünülmür və reallaşdırılmır. Oyundan çox vaxt
başqa psixoloji tapşırıqların həllində də istifadə olunur. Pedaqoji fəaliyyətdə vasitə kimi istifadə
olunan oyunlar başqa tip oyunlardan prinsipcə fərqlənir. Oyun zamanı meydana çıxan ayrı-ayrı
faktları toplayıb təhlil etməklə, psixoloq uşağın psixi inkişaf xüsusiyyətlərini aşkara çıxarır.
Müəllimlər oyundan tədris tapşırıqlarının pedaqoji həllində də istifadə edirlər. Uşaqların
dərsin məzmununa marağının və fəallığının artırılması, diqqətin düzgün paylaşdırılması və ya
yorğunluğunu azaltmaq üçün müxtəlif oyun elementlərindən istifadə edilir. Hər bir müəllim
yaxşı başa düşür ki, oyun onun üçün– yalnız dərs tapşırığının həlli üçün yararlı bir vasitə, yəni
tədris materialının “üz qabığıdır”. Ona görə də oyunlar elə seçilməlidir ki, uşaqlar nəzarətdən
çıxmasınlar və psixoloji cəhətdən bütünlüklə dərsdən oyun fəaliyyətinə keşməsinlər. Müəllim,
adətən, istifadə etdiyi oyun formalarına üstünlük verərək, sonda oyun elementlərilə keçirilən
dərs qazanır.
Müasir müəllimlər belə dərsləri çox aparırlar. Dərs prosesində oyunun başqa cür “oyun
- dərs” kimi keçırilməsi imkanı da vardır. Bu zaman dərsin boşluğunu özünün məntiqi inkişafetdirici elementləri və qaydaları olan oyun süjeti təşkil edir. Müəllimin dərs zamanı uşaqlara
çatdırmaq istədiyi bütün biliklər, bacarıq və vərdişlər (və ya verilmiş biliklərin mənimsəmə
dərəcəsini öyrənmək üçün ) oyun elementləri vasitəsilə yerinə yetirilir. Bilik, bacarıq və
vərdişlərsiz uşaqlar oyun məkanında addımlaya və oyun tapşırıqlarını yerinə yetirə bilməzlər.
Belə dərsdə oyun məqsəd və vasitəyə çevrilir. İnkişafetdirici təlimin düzgünlüyü ondadır (fəaliyyət, özünütanıma) ki, həyat tədrisə görə deyil, tədris həyat üçündür (həm fəaliyyət, həm də
özünütanıma) (5. s. 243).
Bütün bunları psixoloji oyuna keçirmək olar. Bir çox vəziyyətlərdə oyun priyomları psixoloqun işində yardımçı funksiyanı yerinə yetirir. Bəzən də oyun fəaliyyətə çevrilir. Əvvəlcə
psixoloqun fəaliyyəti düşünmə və lahiyəni yaratmaq, sonra isə aparıcı və iştirakçıları seçməkdir. Belə ki, həmin fəaliyyətin aparıcısı, həm də onun iştirakçısıdır. O, “öz oyununu” oynayır.
Oyun əvvəlcədən hazırlana, düşünülə və ya birdən də yarana bilər (yəni qarşısıalınmaz). Qarşısıalınmaz oyunu uşaqlar özləri yaradırlar və böyüklərsiz həyata keçirirlər. Bu zaman müşahidə etməklə (qarşısıalınmaz oyun zəngin diaqnostik məlumatdır), ideya vermək və başlanmış
oyunun inkişafına çox ehtiyatla köməklik göstərmək lazımdır. Uşaq oyunlarının çoxuna
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kənardan nəzarətə ehtiyac duyulmur. Yaşca böyük adam yalnız qaydalara riayət etmək şərtilə
oyun prosesinə oyunçu mövqeyində daxil ola bilər.
Xüsusi qurulmuş (yaradılmış) oyunlar müəyyən tapşırığı yerinə yetirmək üçün yararlıdır
(problem, məqam). Onlar məqsədyönlü xarakter daşıyıraq “nə üçün” sualına yönəldlirlər. Bu
oyunların nadir mexanizmi təcrübənin ötürülməsi (mühitin və vaxtın saxtalaşdırılması),
praktik (həyati məsələlərin həllində vasitələrin əldə olunması) və etik (müəyyən situasiyalarda
davranışın norma və qaydaları) təcrübənin ötürülməsi təmin edir.
III. Böyük və kiçik oyunlar. Psixoloji oyunlar məzmununa və məqsədinə görə müxtəlifdir: kiçik və böyük oyunlar .
Böyük psixoloji oyun – mürəkkəb, çoxplanlı, iştirakçıların fəaliyyəti zamanı genişləndirilən, bütövlükdə inkişafetdirici tapşırıqların kompleksinin həllinə yönəldilən bir oyundur. O,
bütünlüklə yuxarıda göstərilən təyinata cavab verir.
Kiçik oyunlar isə öz quruluşuna görə sadədir və imkanları məhduddur.Az vaxt sərf etməklə bir vasitə kimi istifadə olunur: istirahət vaxtı, bir fəaliyyət növündən o birinə keçid zamanı gərginliyin götürülməsi məqsədilə konkret tərbiyəvi və ya psixoloji tapşırıqların həlli
zamanı və s. Kiçik oyunların imkanları kifayət qədər ciddidir:
• Diaqnostik.
• Öyrədici – motivasiya, materialın mənimsənilməsi, təcrübənin öyrədici məqamlarının
hüdudlarını keçməsi, biliklərin fəaliyyətdə tətbiqinin yoxlanılması.
• İnkişafetdirici – psixi proseslərin inkişafı, psixoloji və sosial- psixoloji vərdiş və bacarıqların, şəxsiyyətin xüsusiyyətləri və qabiliyyətləri, etik prinsiplərin formalaşdırılması (etik
hisslərin oyuna daxil olunması ilə ).
• Korreksiyaedici - oyun fəaliyyətində inkişafetdirici problemlərin həlli. Kiçik oyunları
bir çox xüsusiyyətlərinə görə təsnif etmək olar:
1. İşlənmə istiqamətlərinə görə: (nəyin inkişafına yönəldilib?). Kiçik oyunlarda çox
vaxt müxtəlif bacarıq və vərdişlər formalaşır , bu və ya digər xüsusiyyətlər, psixi proseslər və
s. inkişaf edir. Oyunda konkret, dar ixtisaslaşma yoxdur. Hər bir oyun vasitəsində istiqamətləndirilmə vardır. Oyunun bütövlükdə uşağın şəxsiyyətinə təsir göstərdiyini görməmək isə ən
azı nəzarət olunmayan proseslər əmələ gətirə bilər. Məsələn: yaddaşı inkişaf etdirdiyimiz zaman, hiss etmədən uşaqda özünüqiymətləndirməni zədələyirik və ya onun yaşıdları ilə qarşılıqlı əlaqə qurmasını və s. rəqabətlə pozuruq. İlkin tapşırıq oyunun əsas ana xətti olsa da, oyun
mütləq kompleks təsiretmənin hesabına təşkil olunmalıdır.
2. Həll olunan tapşırıqlara görə: (nəyinsə vəziyyətinin dəyişilməsi) tanışlıq, birləşmə
üçün emosional vəziyyətin tarazlaşdırılması, aqressiyanın götürülməsi, inanma, rollu mövqeyin korreksiyası üçün və s.
3. İştirakçılara görə: oyunlar fərdi, interaktiv (oyunun qarşılıqlı təsir elementləri ilə) ola
bilir. Fəal təlim öz növbəsində cüt, kiçik qrupla, qruplararası (estafetlərlə), geniş və əhatəli
(maskarad) ola bilər.
4. Oyun proseslərinin tipinə görə: layihələşdirilmiş, işgüzar və rollu.
Oyun seçimi psixoloqun əsas peşəkar tapşırığıdır . O, iştirakçıların yaşları və psixoloji –
pedaqoji tapşırıqları, iştirakçıların oyunda təcrübəsi və aparıcıların təsnifatı ilə diktə olunur.
Psixoloji – pedaqoji praktikada adətən, konkret bacarıq və qabiliyyətlərin inkişafına yönəldilmiş
interaktiv oyunlardan uşağın və ya sinifdəki qrupların vəziyyətinin dəyişdirilməsində istifadə
olunur. Rollu oyunlar (işgüzar və layihələşdirilmiş oyunlara nisbətən) geniş yayılmışdır.
Hər hansı bir kiçik oyun nədən ibarətdir? Oyun elementləri mütləq bu ardıcıllıqla düzülür: rol, qayda, oyun fəaliyyəti, oyunun gedişi, oyunun nəticəsi. Müxtəlif oyunlarda bu və ya
başqa bir oyun elementinin mənası da müxtəlif ola bilər. Rol və ya onun ifası zamanı tələffüzə
(riayət etmə), qaydalara (onun mühafizəsi) və ya oyun fəaliyyətinə (xarakter, onların intizamlılığı) xüsusi vurğu ola bilər.
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Uşaq oyununda yaşlıların mövqeyi çox maraqlı və vacib sualla bağlıdır. Oyunun gedişində yaşlının rolu, aşağıda sadalanan fəaliyyət növlərinin birində, bir necəsində və ya hamısında cəmləşə bilər. Yaşlı adam:
• Konkret məzmunlu oyun oynamaq təklif edir;
• Oyunun gedişini təşkil edir (süjet və qaydaları verir, rolları bölüşdürür);
• Oyunda müəyyən mövqe tutur (qaydalara nəzarətçi, tərəfkeş müşahidəçi, münsif,
hakim, iştirakçı);
• Oyun zamanı müsbət emosional ab-havanın tərəfdarı olur;
• Oyunun müzakirəsini təşkil edir;
• Uşaqları “oyun yaradıcılığına” həvəsləndirir.
Böyük psixoloji oyun isə həyat reallıqlarını yüksək dərəcədə müstəqilliyi və fəallığı ilə
seçilən, verilən tapşırığın dəqiq yerinə yetirilməsini əks etdirən və modelləşdirən simvolik
fəaliyyətdir.
O, konkret psixoloji tapşırıqları həll edir və iki əsas qrupa bölünür:
• İstisna təşkil edən təcrübi oyun tapşırıqları (gərginliyin götürülməsi, diqqətin cəmləşdirilməsi və s.) ;
• Öyrədici və inkişafetdirici tapşırıqları həlledici xüsusiyyətə malik olanlar.
Böyük psixoloji oyun qrup və fərdi şəkildə konkret psixoloji tapşırıqları yerinə yetirir,
şəxsiyyətlə tam struktur kimi işləyir və insanın aktual həyat təcrübəsini fəal surətdə dərketmə
məqsədi güdür.
Ümumiyyətlə, oyun uşağın eşitdiklərini, gördüklərini, özünü sınaqdan keçirdiyi və
öyrəndiklərini təkmilləşdirdiyi bir sınaq meydanı və şəraitidir.
ƏDƏBİYYAT
1. Əlizadə Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri. Bakı: Pedaqogika, 2004.
2. Əliyeva H., Mədədov P., Əlixanova G. Təhsildə psixoloji xidmət. Məktəb psixoloqunun
stoüstü kitabı. Bakı: Elm və təhsil, 2010.
3. Qədirov Ə.Ə. Yaş psixologiyası. Bakı: Maarif, 2002.
4. Битянова M.P. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками. СП6.
2003.
5. Məmmədov İ.Ə. Məktəbdə psixoloji xidmət: psixoloji praktikanın elmi-metodiki problemləri
və yaradılması təcrübəsi. Bakı: Təhsil, 2002.
Г.Г. АЛИХАНОВА
РАЗВИВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИГР
РЕЗЮМE
Задачи развития ребенка и задачи развивающей работы психолога – это не одно и то же.
На основе задач развития ребенка психолог формулирует задачи своей профессиональной деятельности и подбирает адекватную форму для их решения.
Психологическая развивающая работа может самостоятельным направлением деятельности психолога, может быть частью программы развития детей определенного класса, подготовленной психологом совместно с классным руководителем, или составной частью развивающей образовательной работы в школе.
Игры бывают большие и малые. Выбор игры – важная профессиональная задача психолога.
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G.H. ALIKHANOVA
DEVELOPMENTAL OPPORTUNITIES OF PSYCHOLOGICAL GAMES
SUMMARY
Questions of development of a child and questions of developmental work of psychologist is not
the same. On the basis of duties of development of a child psychologist forms duties of his own
professional work and chooses adequate form for their solution.
Psychological development work can be independent direction of psychologist’s work, can be
the part of program of child’s development of definite class, which prepared by psychologist together
with form master or content part of developing educational work at school.
Games can be big and small. Choose of a game – important professional duty of psychologist.
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Azərbaycan Milli Konservatoriyası
(Bakı ş., M. İbrahimov küç., 8)

MUSİQİŞÜNASLIQDA AŞIQ SƏNƏTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
Açar sözlər: aşıq sənəti, musiqişünalıq, aşıq musiqisinin tədqiqi, problemlər, aspektlər
Ключевые слова: ашугская музыка, музыковедение, исследование ашугской музыки, проблемы,
аспекты.
Key words: ashug music, musicology, investigation of ashug music, problems, aspects.

Azərbaycan aşıq sənəti əsasən musiqişünaslıq, filologiya və folklorşünaslıq elmləri tərəfindən tədqiq olunur. Etnoqrafların, sənətşünasların və dilçilərin də bu sənət haqqında maraqlı
araşdırmalarına rast gəlinir.
Aşıq sənətinin bir neçə humanitar elm sahəsi tərəfindən tədqiqat obyekti olaraq öyrənilməsi təsadüfi deyildir. Çünki qədim və zəngin ənənələrə malik olan aşıq sənəti sinkretik sənətdir. Sinkretiklik bu sənətin tarixi mənşəyinin qədimliyini təsdiq edən amillərdən biridir.
Eyni zamanda, bu xüsusiyyət aşıq sənətinin xalqın bədii təfəkkürü, dili, folkloru, şifahi və yazılı poeziyası, melodiya və lad təfəkkürü, ifaçılıq və rəqs sənəti, mərasimləri, adətləri və xalq
teatrı ilə sıx vəhdətdə yaşadığını deməyə əsas verir. Digər tərəfdən, sinkrerik sənət olmaq etibarilə, aşıq sənəti özündə bədii yaradıcılığı, musiqini, poeziyanı, rəqsi, ifaçılığı, teatr və
aktyorluq ünsürlərini, musiqinin, dilin və şeirin məzmun, forma və ritm əlaqələrini bölünməz
şəkildə ehtiva edir. Məhz bu xüsusiyyətlər aşıq sənətinin müxtəlif humanitar elmlər tərəfindən
araşdırılmasını şərtləndirir.
Məlumdur ki, qeyd olunan elmlərin hər biri aşıq sənətinə öz predmeti, problemləri, metodları baxımdan yanaşır və onu müxtəlif aspektlərdən araşdırırlar. Bununla belə, aşıq sənətinin bütün çoxcəhətliliyi ilə və daha əhatəli şəkildə öyrənilməsi, daha çox musiqişünaslıq tərəfindən həyata keçirilir. İlk növbədə, aşıq sənətinin məhz musiqili-poetik sənət növü olması
buna əsas verir. Musiqinin bu sənətdə ən aparıcı və təyinedici bədii rol daşıması, onun tədqiqini və təhlilini aktual məsələ kimi zərurləşdirir. Lakin filologiya, filoloji folklorşünaslıq, dilçilik, etnoqrafiya və sənətşünaslıq elmləri, məlum olduğu kimi, aşıq sənətinin bu mühün bədii
amilini araşdırırlar.
Aşıq sənətinin elmi öyrənilməsində musiqinin tədqiqi həm də ona gorə zəruridir ki, musiqi, aşıq ifaçılığının ən əsas və aparıcı atributudur. Musiqi, melodiya olmadan, aşıq ifaçılığı
yalnız şeirin vasitəsilə icra edilə bilməz. Təsadüfi deyil ki, “aşıq havaları”, “aşıq sazı”, “aşıq
ifaçılığı”, “aşıq üslubları”, “aşıq ənənələri” dedikdə, ilk növbədə, məhz aşıq musiqisi yada düşür. Bu musiqi anlayışları aşıq sənətinin, demək olar ki, özülü və mahiyyətidir. Bu anlayışlar,
eyni zamanda, musiqişünaslıq tədqiqatlarında tarixi və nəzəri xüsusiyyətlər daşıyan, ən cox
öyrənilən və tətbiq olunan problematik anlayışlardır.
Musiqinin aşıq sənətindəki aparıcı rolunu vurğulayanda, qeyd etmək yerinə düşər ki, ustad aşıqlar şəyir seçəndə, ilk növbədə onun musiqi qabiliyyətinə, səsinə, oxuya bilməsinə, musiqi duyumuna üstünlük vermişlər. Ən vacibi isə, aşıq sənətinin və sənətkarlığının dinləyiciyə
yönəlmiş bədii-estetik, tərbiyəvi və hissi-ruhi təsir imkanları məhz musiqi vasitəsilə reallaşa
bilir. Bütün bunlara görə də, aşıq musiqisinin elmi öyrənilməsi musiqişünaslığın, etnomusiqişünaslığın və musiqi folklorşünaslığının hər zaman gündəliyindədir.
Azərbaycan musiqişünaslığında aşıq sənətinin öyrənilməsi, əsasən, aşağıdakı istiqamətlərə, aspektlərə və problemlərə malikdir: 1.Aşıq sənətinin və musiqisinin tarixi aspektləri;
2.Aşıq sənətində sinkretizm; 3. Musiqi qorqudşünaslığı; 4. Aşıq sənətində ustad-şagird ənənə229
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ləri; 5. Aşıq ifaçılığı; 6. Aşıq sənətinin lokal mühitləri və onlar arasında tarixi-mədəni bağlılıq; 7. Aşıq ifaçılığının lokal və ümummilli ənənələri və xüsusiyyətləri; 8. Aşıq sazının kompleks orqanoloji və elmi-laborator metodlarla tədqiqi ; 9. Sazın aşıq musiqisində melodiya və
lad xüsusiyyətlərinin formalaşmasına təsiri; 10. Saz alətinin kökləri, pərdə quruluşu aşıq musiqisinin əsas amilləri kimi; 11. Aşıq sənətinin, aşıq musiqisinin və aşıq ifaçılığının terminologiyası, etimologiyası; 12. Ozan və aşıq musiqisinin əlaqəli öyrənilməsi; 13. Aşıq, muğam və
folklor musiqisinin müqayisəli təhlili; 14. Aşıq musiqisinin ümumtürk musiqi ənənəsində
tarixi-müqayisəli və nəzəri-müqayisəli tədqiqi; 15. İranda tarixən yaşayan yerli Azərbaycan
aşıq sənətinin, aşıq yaradıcılığının, aşıq mühitlərinin, ifaçılıq ənənələrinin, aşıq havalarının
tədqiqi və təhlili; 16. Aşıq havalarının sistemli-tarixi və sistemli-nəzəri şəkildə öyrənilməsi;
17. Aşıq musiqisinin dastan yaradıcılığı kontekstində öyrənilməsi; 18. Aşıq sənətində
yaradıcılıq məsələlərinin, o cümlədən, havacat və dastan yaradıcılığının öyrənilməsi; 19. Aşıq
musiqisinin forma, melodiya, lad, intonasiya, ritm xüsusiyyətlərinin nəzəri təhlili; 20. Aşıq
havalarında variantlılıq məsələlərinin öyrənilməsi; 21. Aşıq havalarında musiqi ilə şeirin
forma, məzmun, quruluş, ritm, ifaçılıq baxımından əlaqələri; 22. Aşıq musiqisində çoxsəslilik
məsələləri; 23. Ustad aşıqların yaradıclığı və fərdi ifaçılıq ənənələri; 24. Bəstəkar yaradıcılığında aşıq musiqisinə, aşıq dastanlarına, aşıq mövzularına və aşıq obrazlarına müraciət olunması; 25. Aşıq musiqisinin bədii-estetik, musiqi-tərbiyəvi, mənəvi-tərbiyəvi aspektləri;
26.Aşıq havalarının semiotik təhlili; 27. Aşıq musiqisinin dəqiq riyaziyyat, fizika və informatika metodları ilə təhlili; 28. Aşıq sənətinin musiqi etnoqrafiyası; 29. Musiqi məktəblərində
solfecio fənnində aşıq musiqisindən istifadə metodları; 30. Aşıq musiqisinin və ifaçılığının
tədrisi və onun metodoloji məsələləri; 31. Aşıq musiqisinin nota yazılması və işlənilməsi
məsələləri; 32. Aşıq musiqisinin və ustad ifalarının İnternet, elektron informasiya vasitələri,
SD və DVD-lər vasitəsilə yayımlanması; 33. Qədim ozan və aşıq havalarının elmi bərpası; 34.
Aşıq sənətinin tarixən yaşadığı mühitlərin qorunması, sağlamlaşdırılması, yerli üslubların və
ənənələrin yaşadılması, inkişaf etdirilməsi və bu mühitlərdə ustad-şagird ənənələrinin davam
etməsi; 35. Müasir dövrdə aşıq sənətinin, aşıq musiqisinin, aşıq ənənələrinin qorunub-saxlanılması, təbliği və gələcək nəsillərə ötürülməsi.
Aşıq sənəti, yaradıclığı və musiqisinin bu istiqamətlərdə, aspektlərdə və mövzularda
araşdırılması Azərbaycan musiqişünaslığının daim diqqət mərkəzindədir. Bu məsələlərin,
problemlərin, mövzuların elmi-nəzəri qoyuluşu, onların tədqiqi və təhlili sahəsində Azərbaycan musiqişünaslığı müəyyən nailiyyətlər və təcrübə qazanmışdır.
XX əsrdə aşıq sənəti haqqında bəstəkar və musiqişünas kimi ilk elmi fikirlər Üzeyir
Hacıbəyli tərəfindən irəli sürülmüşdür (1). Dahi sənətkar aşıq musiqisindən həm də “Əsli və
Kərəm” və “Koroğlu” operalarında bəhrələnmişdir.
Aşıq musiqisinin musiqişünaslıqda ilk elmi tədqiqi və təhlili görkəmli alim Əminə Eldarova tərəfindən aparlmışdır. Onun istər məqalələri, istərdə də monoqrafiyaları aşıq musiqisinin elmi öyrənilməsi yolunda mühüm mərhələ təşkil edir (2).
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor Tariyel Məmmədovun aşıq
musiqisinin nəzəri təhlilində xidmətlərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. T. Məmmədovun
ənənəvi aşıq havalarının notlaşdırılması, nəşri, tədqiqi və təbliği sahəsindəki uğurli fəaliyyəti
aşıq musiqisinin elmi öyrənilməsinə böyük təsir göstərmişdir. Müəllifin Koroğlu havaları,
ənənəvi aşıq havaları haqqında elmi monoqrafiyaları və aşıq sənətinə həsr etdiyi dərs vəsaiti
bu sahədə nəzəri təhlil metodunun işlənilməsində mühüm rol oynamışdır (3).
Azərbaycan aşıq havalarının elmi öyrənilmsində ilk dəfə semiotik təhlil metodu sənətşünaslıq namizədi, dosent Kamilə Dadaşzadə tərəfindən tətəbiq edilmişdir. Xüsusilə, alimin
Kərəm havaları silsiləsini bu metodla təhlili etməsi musiqişünaslıqda yeni nəzəri fikir kimi
qiymətləndirilə bilər.
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O cümlədən, sənətşünaslıq namizədləri Azad Ozanın, Nazim Bağırovun, Tutuxanım
Quliyevanın və İlqar İmamverdiyevin məqalə, monoqrafiya, dissertasiya və not məcmuələri
aşıq musiqisinin öyrənilməsində növbəti elmi uğurlar kimi əhəmiyyət daşıyırlar. Bu tədqiqatçı
alimlər bəstəkar və aşıq musiqisi, aşıq musiqisinin lokal xüsusiyyətləri, dastanlarda hava
repertuari kimi aktual elmi məsələləri araşdırmış, eyni zamanda, havaları nota yazaraq, nəşr
etdirmişlər (4).
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М.Ф. АЛИЕВ
ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АШЫГСКОЙ МУЗЫКИ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МУЗЫКОВЕДЕНИИ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается вопрос о проблемах изучения ашыгской музыки в азербайджанском музыковедении. По мнению автора, музыковедение системно и целенаправленно
исследует и анализирует историю, исполнительство, стилистику, мелодику, форму, лад, ритмику, вариантность, многоголосие ашыгской музыки, ее локальные и общенациональные традиции. Музыковедами также изучена эстетические, музыкально-воспитательные особенности
ашыгской музыки, ее общетюркский культурный ареал. Немаловажным фактом является научно-практические достижения в области сохранения и пропаганды традиционного ашыгского
музыкального наследия. В статье отмечаются ценные научные работы таких известных специиалистов-ашыговедов, как Э. Эльдаровой, Т. Мамедова, А. Озан, И. Имамвердиева, К. Дадашзаде, Н. Багирова, Т. Кулиевой.
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M.F. ALIYEV
QUESTIONS OF INVESTIGATION OF ASHUG MUSIC
IN AZERBAIJANI MUSICOLOGY
SUMMARU
The article deals with the question on problems of study of ashug music in Azerbaijani
musicology. According to the author, musicology systematic and purposely investigates and analysises
history, performance, stylistics, science on melody, form, harmony, rhythmics, variability, polyphony
of ashug music, its local and national traditions. Aesthetic, musical-educational features of ashug
music, its all-Turkish cultural areal is also investigated by musical experts. There is shown valuable
scientific works of such famous specialists-ashug experts as E.Eldarova, T.Mammadova, A.Ozan,
I.Imamverdiyeva, K.Dadashzadeh, N.Baghirova, T.Quliyeva.
rəyçilər: fəlsəfə elmləri doktoru, prof. G.Abdullazadə,
sənətşünaslıq namizədi, prof. A.Quliyev
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HƏRBİ MƏZMUNLU FİZİKA ÇALIŞMALARI VASİTƏSİLƏ
MƏKTƏBLİLƏRİN ÖLKƏNİN MÜDAFİƏSİNƏ HAZIRLANMASI
Açar sözlər: Hərbi çalışmalar, ölkənin müdafiəsi, fizika çalışmaları, təlim prosesi, çalışma həlli.
Ключевые слова: военные упражнения, защита страны, задачи по физике, процесс обучения,
решение задач.
Keywords: military exercises, the protection of the country, problems in physics, learning, problem
solving.

Hərbi məzmunlu fizika çalışmalarından istifadənin praktikada vəziyyətini öyrənərkən
məlum olur ki, fizika dərslərində belə çalışmalara xüsusi əhəmiyyət verilmir. Hətta bu sahədə
qismən də mövcud olan imkanlardan istifadə edilmir. Bunun ən başlıca səbəbi tədris
mövzularına uyğun hərbi məzmunlu fizika çalışmalar sisteminin hazırlanmamasından,
onlardan istifadə metodikasının işlənməməsindən, fizika müəllimlərinin ibtidai hərbi hazırlıq
fənni üzrə zəruri biliklər sisteminə malik olmamasından ibarətdir. Bütün bunlar nəzərə
alınaraq, tədqiqat işində sadə hərbi biliklərin məzmununa uyğun fizikadan çalışmalar
sistemini tərtib etdik. Çalışmalar sisteminin məzmunu müəyyən bir ardıcıllığa tabedir. Hər bir
çalışmanın məzmunu ibtidai hərbi hazırlıq fənnində tədris edilən uyğun mətnin məzmunu ilə
üzvi şəkildə əlaqələndirilib. Tədris materialına daxil olmayan fakt və döyüş göstəriciləri
çalışmaların da məzmununda öz əksini tapmamışdır. Həmçinin riyazi-fizika ilə bağlı olan
hərbi anlayışların heç biri çalışmaların tərtibi zamanı kənarda saxlanılmayıb.
Fizika fənni üzrə biliklərin məzmununa uyğun hərbi çalışmalar hazırlandıqdan sonra
eyni zamanda onların həlli və fizika təlimində istifadə metodikası işlənilmişdir.
Bu metodikanın qarşısında duran başlıca vəzifələr (tədris proqramına uyğun olaraq)
Kalaşnikov avtomatının tərkib hissələrinin və döyüş xüsusiyyətlərinin, kiçik kalibrli
tüfənglərin döyüş xüsusiyyətlərinin, güllə atıcılığını əsasları və qaydalarının (atəşin yaranması
güllənin başlanğıc sürəti və geritəpməsi, güllənin hərəkət trayektoriyası, deşici və öldürücü
xüsusiyyətləri, minlik düsturu ilə məsafələrin təyini və s.) şagirdlərə mənimsədilməsidir. Onu
da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, bu anlayışlar elə hərbi anlayışlardır ki, onlar fizika və
riyaziyyat fənləri üzrə öyrədilən biliklərə əsaslanır və həmin biliklər üzərində qurulur.
Müəllim göstərilən hərbi anlayışların fizika anlayışları ilə əlaqəli izahından sonra (məs.,
güllənin hərəkət trayektoriyası) ev tapşırığı kimi aşağıdakı çalışmaları verərək dərsi
yekunlaşdıra bilər:
1. Üfüqlə l=60° bucaq təşkil etmək şərti ilə topdan V0=600 sürətlə mərmi atılmışdır.
Mərmi atıldığı yerdən nə qədər uzağa düşəcəkdir? O, hansı hündürlüyə qalxacaqdır? (havanın
müqavimətini nəzərə almamalı).
2. Güllənin hərəkət trayektoriyasının tənliyini analitik üsulla (y=g(x) şəklində) yazın.
Tənliyin alınmasının riyazi qaydasını izah edin.
3. Təyyarədən h=500 m hündürlükdən atılmış bombanın hərəkət trayektoriyasını çəkin.
(Bombanın başlanğıc sürəti 1200 km/saatdır). Miqyası müstəqil seçin.
4. Boyu 170 sm olan əsgər ayaq üstə dayanaraq üfuqi istiqamətdə Kalaşnikov
avtomatından atəş açmışdır. Güllə hansı məsafədə yerə dəşəcəkdir?
Müəllim atəşin baş vermə hadisəsinin izahında aşağıdakı məzmunu nəzərə ala bilər:
Tətik çəkildikdən sonra zərbə mexanizmi patronun kapsuluna dəyir, zərbədən kapsul
qığılcım verir və barıt alışır. Patrona doldurulmuş barıt ani bir müddətdə alışaraq yanır və
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patronun daxilində çox yüksək təzyiqli qaynar qaz əmələ gəlir. Yadda saxlamaq lazımdır ki,
atəş vaxtı patronun daxilində əmələ gələn 250-500 kqQ/sm2 təzyiqli qazın hesabına güllə
patrondan ayrılır (1 kqQ/sm2=0,1 MPa). Güllə patrondan ayrılandan sonra da barıtın yanması
və təzyiqin artması davam edir. Güllə silahın lüləsi boyunca 2-4 sm hərəkət etdikdə təzyiq
maksimuma - 2800 kqQ/sm2-na kimi çatır. Güllənin lülə daxilində sonrakı hərəkəti
nəticəsində qazın yerləşmə həcmi genişləndiyinə görə təzyiq qəflətən aşağı düşür və 300-900
kqQ/sm2-na enir. Bu zaman artıq güllə lülədən çıxır və hədəfə doğru istiqamət alır. Bütün
sadaladığımız bu proses ani bir müddətdə, 0,001-0,06 saniyədə baş verir.
Şərhin bu hissəsindən sonra müəllim şagirdlərə aşağıdakı tipli sual və çalışmalar verə
bilər:
1. kqQ/sm2 nəyin ölçü vahididir? (Bu təzyiqin ölçü vahididir və 1 sm2 sahəyə 1 kq-lıq
qüvvənin təsir etdiyini göstərir).
2 1kqQ/sm2 neçə MPa-dır. Cavabı əsaslandırın (1 kqQ/sm2=
=9,8n:10-4m2≈105N/m2=105Pa=0,1 MPa).
3. Tətiyin çəkilməsi ilə güllənin atılması nə qədər müddətə başa gəlir və burada hansı
proseslər yaranır? (Şagirdin cavabı yuxarıdakı mühakimələr əsasında qurulmalıdır).
4. Patronun yanma kamerasında təzyiq neçə MPa ola bilər? (Güllə patrondan 250-500
kqQ/sm2 təzyiqin hesabına ayrılır.
1 kqQ/sm2=0,1 MPa. Onda, yanma kamerasında təzyiq 25-50 MPa olacaqdır).
5. Güllə açılan zaman ən böyük təzyiq nə vaxt əmələ gəlir və onun maksimum qiyməti
nə qədər ola bilər? (Güllə patrondan ayrılaraq 4-6 sm yol ketdikdən sonra təzyiq ən böyük
qiymət alır və 2800 kqQ/sm2 olur).
Şagirdlərin sinifdənxaric müstəqil işlərinin təşkili zamanı isə müəllim aşağıdakı tip
çalışmalar sisteminə müraciət edir:
1. Kalaşnikov əl pulemyotundan şaquli istiqamətdə yuxarı atılmış güllə hansı
hündürlüyə qalxar?
2. Üfüqlə 45°-li bucaq təşkil etmək şərti ilə Kalaşnikov avtomatından atılmış güllənin
hərəkət trayektoriyasını qurmalı. Başlanğıc sürəti və koordinatların miqyaslarını ixtiyari
götürmək olar.
3. Üfüqlə α=60° bucaq təşkil etmək şərti ilə Kalaşnikov avtomatından və
pulemyotundan güllə atılmışdır. Güllə atıldığı yerdən nə qədər uzağa düşəcəkdir? O, hansı
hündürlüyə qalxacaqdır? Uçuş neçə müddət davam edəcəkdir? Havanın müqavimətini nəzərə
almamalı.
4. Üfüqlə α bucağı təşgil etməklə atılan avtomat gülləsi t saniyədən sonra
trayektoriyanın hansı nöqtəsində yerləşəcəkdir? Nöqtənin x və y koordinatlarını ümumi
şəkildə ifadə edin. Havanın müqaviməti nəzərə alınmır.
Avtomatdan atəş açma priyomlarına aid fizika çalışmalarını da müəllim müstəqil işlərin
təşkili zamanı verə bilər. Bu zaman aşağıdakı tip çalışmalardan istifadə etmək metodik
baxımdan daha məqsədəuyğundur:
1. İnsanı sıradan çıxarmaq (öldürmək) üçün güllə hansı enerjiyə malik olmalıdır?
(Həmin enerji 78,5 couldan az olmamalıdır).
2. Nə üçün karabində güllənin başlanğıc sürəti (750 m/san) avtomatda güllənin
başlanğıc sürətindən (715 m/san) böyükdür? Qeyd edəg ki, patronlar bir-birindən az fərqlənir.
(Karabində lülə kanalının uzunluğu avtomatın lüləsindən uzundur. Ona görə atəş zamanı
patronun yanma kamerasında əmələ gələn yüksək təzyiqli qaz karabində gülləyə nisbətən çox
müddətə təsir edir. Bu təsirin də nəticəsində karabində güllənin başlanğıc sürəti böyük olur).
3. Kalaşnikov avtomatından atılan güllə 1 km-də dayanan düşmən əsgərini öldürə
bilərmi? (Bəli, çünki bu güllə 1500 m-lik məsafədə öz öldürücü təsirini saxlayır).
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4. 40 sm qalınlığı olan taxta maneənin arxasında gizlənərək avtomat (və yaxud
pulemyot) gulləsindən tam təhlükəsiz müdafiə olunmaq mümkündürmü? (Bə'li, məlumdur ki,
150 m-ə qədər məsafədən atılan avtomat gülləsi taxta maneənin 30-40 sm-nə qədər gedə bilir.
Demək, güllə 40 sm qalınlıqlı taxta maneəni keçə bilmir, keçsə də artıq öz kinetik enerjisini
əslində itirir).
5. Avtomatın kütləsi güllənin kütləsindən 200 dəfə böyük isə, atəş zamanı çıxan
güllənin (barıt qazları ilə birlikdə) kinetik enerjisi ilə avtomatın kinetik enerjisi arasındakı
nisbəti təyin edin. Güllənin kütləsi m-dir. Onda avtomatın kütləsi 200 m olar. Enerjilər
arasındakı nisbət isə

Wavt
200 mV22 / 2
V22
=
= 200 2
W pulem
mV12 / 2
V1
olar.
Fizika dərslərində nəzəri biliklərin izahı zamanı hərbi döyüş silahlarının texniki
göstəricilərindən, həmçinin hərbi məzmunlu fizika çalışmalarından istifadə edilməsi həm
müvafiq hərbi biliklərin şagirdlər tərəfindən daha dərindən və elmi-nəzəri əsaslarla
mənimsədilməsinə, bu biliklərin dəqiq elmlərin köməyilə araşdırılmasına, ordumuza onun
texnikasından baş çıxara bilən savadlı əsgərlərin hazırlanmasına xidmət göstərir, həm də
məktəblilərin fizikanın yeni tətbiq sahələrinə dair təsəvvürlərinin genişləndirilməsində böyük
rol oynayır.
Fizika dərslərini hərbi biliklərlə qarşılıqlı əlaqədə qurduqda şagirdlər daha yaradıcı
düşünməyi, bu əlaqələrə əsaslanan elmi-nəzəri və bitkin mühakimələr yürütməyi, özlərinin
hərbi fikir və mülahizələrini fizika qanunlarının köməyi ilə aydınlaşdırmağı və əsaslandırmağı
öyrənirlər. Bu proses məktəblilərin təsəvvürünü, diqqətini, yaradıcı təfəkkürünü, elmi
dünyagörüşünü daha da inkişaf etdirir ki, bunlar da “Təhsil qanunu”nun başlıca
tələblərindəndir.
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ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К ЗАЩИТЕ СТРАНЫ
ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ С ВОЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
РЕЗЮМЕ
В статье излагается роль решения задач по физике с военным содержанием, а также
устанавливается функция усвоения военных знаний у школьников. Объясняется содержание
военных знаний усвоенных посредством решений задач по физике.
Статьей могут воспользоваться военные руководы и учителя по физике.
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Азярбйажан Дювлят Бядян Тярбийяси вя
Идман Академийасы
(Bakı ş., Fətəli xan Xoyski pr., 98)

ТЯЛЯБЯЛЯРИН ТЯЛИМ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН
ПСИХОЛОЪИ МЦЩИТИНИН ЮЙРЯНИЛМЯСИ
Ачар сюзляр: тялябя, тярбийя, али мяктяб, тялим просеси, амилляр, шяхсиййят.
Ключевые слова: студент, воспитание, высшее учебное заведение, учебный процесс, факторы,
личность.
Keywords: student, education, high educational institution, scholastic process, factors, personality.

Тялябялярин тялим вя тярбийясиндя айры-айры мейлляр нязяря алынмалы вя мцвафиг олараг инкишаф етдириляряк онлардан истифадя олунмалыдыр. Мцяййян бир сащя фяалиййяти цзря
мейлляря малик тялябяляр даща чох мцвяффягиййят ялдя едирляр. Али мяктяб мцяллимляри тялябялярин идеалларыны билмядилляр вя тядрис ишиндя бундан истифадя етмялидирляр (1, 2, 3). Тялябялярин фяалиййятиндя вя инкишафында дцнйаэюрцшц дя бюйцк рол ойнайыр (биликляр системи,
онлары ящатя едян тялим фяалиййятиня бахышлары вя с.). О, тялим фяалиййятинин, мцхтялиф щадисялярин вя амиллярин дярк едилмясиндя, инсанын сосиал давранышында, тядрисдя юзцнц эюстярир,
щисслярдя, ирадя, мотивлярдя юз изини гойур. Тялябялярин давранышында вя тялим фяалиййятиндя
олан хцсусиййятляр онларын темпераментляриндя олан мцхтялифлийи иля шяртлянир. Темперамент
тякжя щисслярин тязащцрцня вя йахуд диггятин кечирилмя сцрятиня тясир етмир, щям дя башга
психолоъи просесляря вя характерин жизэиляринин эюстярилмясиня, тялябялярин дярслярдя давранышына, онларын чятин вязиййятлярдя гиймятляря, тапшырыглара, суаллара реаксийа вермя габилиййятиня тясир едир. Темперамент мцхтялиф нюв фяалиййятлярин эедишиня вя онларын нятижяляриня дя
тясир едир. Тялябялярин тялим фяалиййятиня щазыр олмаларында характерин чатышмазлыглары (тянбяллик, гейри-сямимилик, интизамсызлыг, жыьаллыг, кобудлуг вя с.), онларын бу вя йа диэяр тялябя тязащцр етмяси сябябляри вя онларын арадан галдырылмасы йоллары, тялябянин характериндя
мцсбят кейфиййятлярин тярбийя олунмасы мясяляляри практики жящятдян важиб сайылыр. Характердя олан чатышмазлыглар щяля али мяктябя гядяр мювжуд ола биляр, лакин щямин мянфи жизэиляр тялимдя баш вермиш уьурсузлуг, мцнагишя, эяляжяк пешясиня мараьын итмяси нятижясиндя
эцжляня вя йахуд цзя чыха билярляр. Бу вя йа диэяр тялябянин характериндя олан чатышмазлыгларын гаршысынын алынмасы али мяктябдя тярбийяви ишин ян важиб вязифяляриндян биридир (4).
Тялябянин характери тялим фяалиййяти просесиндя онун мотивляриндян, тялябяни ящатя
едян мцщитя мцнасибятиндян асылы олараг формалашыр. Тялябянин тялим фяалиййятиндяки габилиййятляр, йяни онларын еля психолоъи хцсусиййятляри эюстярилир ки, онлар али мяктяб програмыны мянимсямяйя, эяляжяк мцтяхяссис кими еффектив тякмилляшдирмяйя имкан верир. Тялябялярин габилиййятляринин инкишафы онларын диггят, щафизяси, тяфяккцр, йарадыжылыг тяхяййцлц
вя шяхсиййятин диэяр психолоъи просес вя кейфиййятляринин тякмилляшмяси иля бирликдя щяйата
кечир. Мцасир дюврдя диггятли олмайан, тяляб олунан тясвир вя биликляр, жанлы тяхяййцл,
йахшы йаддаш, дярин тяфяккцр ещтийатларына малик олмайан, юз ишиня мараг эюстярмяйян
бажарыглы щяким, мцщяндис, мцяллим, мяшгчи олмаг мцмкцн дейил. Проблемя даир ядябиййатын тящлилиндян беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, тялябялярин тялим фяалиййятинин юйрянилмяси тялим шяраитиндян, юйрятмя мотивляринин проблемин юйрянилмяси олмадан мцмкцн
дейил. Нятижя ялдя етмя фяалиййяти универсалдыр, буна эюря дя онун мотивлярини юйрянмяк
сон дяряжядя актуалдыр. Тялим шяраити – наилиййят шяраитидир вя мотивляр механизмляри бурада
ейнидир. Тялим шяраити – юйрянмя мотивляринин проблемляринин тящлил ващидидир. Тялябянин
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юйрянмяси конкрет тялим шяраити иля контекстиндя баш верир. Тялим шяраитинин мязмуну ашаьыдакылардан ибарятдир: тядрис олунан фянляр, тялимин субйекти, тялим фяалиййяти, мцяллим.
Психолоъи ядябиййатын тящлилиня ясасланараг гейд ятмяк олар ки, тялябянин шяхсиййятинин инкишафында онун юз цзяриндя чалышмасы бюйцк йер тутур. Юз биликлярини эенишляндиряряк, даща йени вярдишляри, бажарыглары ялдя етмякля тялябя ящямиййятли дяряжядя дахилян
дяйишя, юз бажарыгларыны, мяняви ещтийатларыны инкишаф етдиря, эцжлц вя мющкям характер
формалашдыра биляр. Яэяр тялим вя тярбийя тялябянин юзцнцтярбийяетмясини вя юзцнцтящсили
фяаллашдырмайажагса о, эюзлянилян нятижяни веря билмяз.
Мцвяфягиййят вя уьурсузлуг щям сосиал вязиййятлярдя, щям дя тялябянин юйрянмя,
дяркетмя, нятижя ялдя етмякля баьлы тялим фяалиййятиндя иштиракы заманы мцтямади олараг
баш верир. Мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун тясирин гаршысын алмаг тялябаты иля щям игтисадчы,
щям идманчы, щям тялябя, щям дя елми ишчи щяр заман растлашыр. Бязи щалларда мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун тясири о дяряжядя бюйцк олур ки, инсан цмумиййятля адекват мцнасибят эюстяря билмир вя мялум олдуьу кими, фяалиййятин йериня йетирилмяси бцтцн щяйаты
ящямиййятли дяряжядя дяйишир. Мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун тясиринин даща парлаг эюстярижиси «йцксяк нятижяляр уьрунда мцбаризя» фяалиййяти иля баьлыдыр (5). Бу мцбаризя йарышларда ачыг-айдын вя йахуд эизли рягибля, онун нятижяляри вя йахуд юзцнцн кечмиш нятижяляри
иля баш верир. Бц фяалиййятин ян парлаг нцмуняси идмандыр. Бурада мцвяффягиййят вя уьурсузлуг хцсуси кяскинлийи вя актуаллыьы иля сечилир, йцксяк нятижя ялдя етмяк идманчынын
щяйатынын мянасыдыр. Лакин щяр бир практики фяалиййят наилиййятля баьлы фяалиййятя асанлыгла
чевриля биляр, онун субйектив сябябляр бахымындан мцвяффягиййятя сювг етмяк вя уьурсузлугдан гачмаг мотивлярини актуаллашдырмаг лазымдыр. Мцасир мярщялядя тялябялярин
инкишаф сявиййясиня, наилиййятляря, чямиййятдя нцфуз газанмаьа сювг етмя сяжиййяви
щалдыр. Индийя эядяр инсанларын кюмяксизлийинин коррексийасы щаггында, никбинлийин инкишафына даир, мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун мянфи тясириня гаршы ня бир елми монографийа, ня
дя ки практики дярслик йохдур. Мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун психолоъи мязмуну щаггында ясас мялуматлар хцсуси психолоъи тядгигатлардан йох, мянфи вя мцсбят емосийаларын, иддиа сявиййясинин, фрустрасийа, наилиййят мотивляринин юйрянилмяси нятижясиндя ялдя
едилмишдир. Мцвяффягиййят (уьурсузлуг) бу мянада – ялдя едилмиш нятижянин интеграл эюстярижисидир, бу да норматив сявиййяйя вя сосиал стандарта бярабярдир вя йахуд артыгдыр (кичикдир). Норматив сявиййя вя сосиал стандарт – чямиййят тяряфиндян юз цзвляринин наилиййятлярини гиймятляндирмяк цчцн ишлянмиш мейарлардыр. Онлар мцяййян юлчцляря эюря там вя
дягиг нятижялярдян (мясялян, идманда дцнйа рекорду) асылы олараг обйективлик сявиййяси,
щямчинин дягиг олмайан вя ижтимаи фикирлярдя мювжуд олан аморф эюстярижилярля (мясялян,
шяхси фираванлыг, баь вя йахуд машын) фяргляня билярляр. Йухарыда гейд олунанлардан беля
бир нятижяйя эялмяк олар ки, щяр бир психолоъи просеси юйряняркян мцвяффягиййят вя уьурсузлуг кими психолоъи детерминантын тясиринин аспектляринин нязяря алынмамасы мцмкцн
дейилдир (6, 7). Психолоэийа елминин мцасир инкишафы мярщяляси чохжящятли вя чохсявиййялидир: о, психолоъи щадисялярин, онларын арасындакы динамик ялагяляр, йяни психиканын бцтювлцкдя вя онун айры-айры феноменляринин системли тязащцрц иля характеризя олунур.
Фяалиййятин нятижяси шяхсиййят вя жямиййят цчцн олдугжа ящямиййятли олан щалларда
хцсуси чятин гиймятли тюрямяляр формалашыр. Мцвяффягиййят вя уьурсузлуг чятин мцхтялиф
сявиййяли структура малик олан когнитив-аффектив гиймятляр комплекси кими дярк едиляндя
мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун експеримент йолу иля тясдиг едилмиш полиеффективлийини (чох
файдалыьыны) гейд етмяк олар. Беляликля мялум олур ки, ялдя едилмиш мцвяффягиййят вя
уьурсузлуг щафизядя, тяфяккцрдя, диггятдя, функсионал вя емосионал вязиййятлярдя, мцхтялиф физиолоъи функсийаларда дяйишиклийя эятириб чыхарыр. Мцвяффягиййят вя уьурсузлуг шяхсиййятин юзцнцгиймятляндирмясиня, иддиа сявиййясиня, мотивасийасына, нятижялярин атрибусийасына, бирэя иш эюрян вя йахуд иштирак едян адамларын гиймятляндирмясиндя вя с. идаряедижи вя формалашдырыжы тясиря маликдир. Мцвяффягиййятсизлийин тясири алтында щярякятлярин
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йериня йетирлмясиндя инадлы дяйишиклик, бир щярякят нювцнцн башгасы иля явяз едилмясиндя
дяйишикликляр, ардыжыллыгла йериня йетирилян йени фяалиййят нювцндя нятижянин ашаьы салынмасы
вя йахуд артмасы баш верир. Мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун полиеффективлийи бундан
савайы фяалиййятин сон мярщялясиндя ямяля эялян когнитив-аффектив гиймятляндирмя комплекси, илк нювбядя, даща глобал механизм олмагла, фяалиййятин тялябат-мотивасийа ясасына
тясир едян нювбяти анолоъи фяалиййят сиклиня гаршы идаряедижи функсийаны йериня йетирмяси
щаггында фярзийясини иряли сцрцлмясиня имкан верир. Даща сонра башга «дахилифяалиййятли»
идаряетмя механизмлярдян фяргли олараг когнитив-аффектив комплексляри сечимя, нювбяти
фяалиййятин вя йахуд шяхсиййятин башга фяаллыг формасынын тяшяббцсцня вя йериня йетирилмясиня тясир едилир, йяни онлар идаря едилмянин фяалиййятлярарасы механизмляриня чеврилир
(9,10,11). Сюзсцз ки, гейд етдийимиз проблемя хцсуси щяср едилмиш тядгигатлар кифайят
гядяр дейил, мювжуд ядябиййатларда тядгигатчылар тяряфиндян мцвяфягиййят вя уьурсузлуг
тядгиг олунанлара тясир амили вя йахуд давранышын сябяблярини изащ едян «обйект» кими
истифадя олунур. Бу бахымдан иддиа сявиййясини, нятижя мотивлярини, атрибусийа нязяриййясини, ващид фяалиййятин йериня йетирилмясини вя с. юйрянян ишляр хцсуси ящямиййят кясб едир.
Апарылмыш тядгигатларын нятижялярини билаваситя тящлил едяряк мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун когнитив тяркиби щаггында лазым олунан анлайышлары ялдя етмяк олар.
Мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун когнитив тяркибини тяшкил едян биринжи блок онун тялябатларыны тямин едян вя мцвяффягиййят ялдя етмяк ещтийажыны тямин едян нятижя кими фяалиййятин сонуну бир нежя гиймятиндян ибарятдир. Ейни заманда, мцвяффягиййят вя уьурсузлуьу
когнитив мязмунуну тяшкил едян гиймят блоку мцхтялиф нюв фяалиййят субйектлярин юзцндян вя онда иштирак едян вя йахуд онун нятижясиндя мараьы олан башга адамларын вердикляри гиймятиндян ибарятдир. Сюзсцз ки, щяр бир щалда фяалиййятин нятижясинин гиймятляндирмяси
там вя щяртяряфли щяйата кечирилир вя бу гиймятляндирмя просесляри там дярк олунмур.
Мцтяхяссисин рягабятлилик габилиййяти формаларындан бири дя онун компетенсийалылыьындан (сяриштялилийиндя) чох ифадя олунур. «Компетенсийалылыг» юзцндя пешяйюнцмлц,
сосиал-педагоъи, сосиал-психолоъи, щцгуги вя башга характеристикалары интеграллашдыран мцряккяб, тутумлу мязмуну тяшкил едир. Мцтяхяссисин компетенсийанын бцтцн нювляринин
цмумиляшдирилмяси бу вя йа башга сащядя мцвяффягиййятли пешя фяалиййяти цчцн тяляб олунан габилиййятляр, шяхсиййятин кейфиййят вя хцсусиййятляр вящдятидир (12,13).
Тялябя оьланларын вя гызларын пешя юзцнцмцяййянляшдирмя мотивасийасы юзцнцн
мцхтялифлийи вя хцсусиййятляри иля фярглянир, бунлар гызлар цчун карйера вя пешя артымында
манечилик тюрядир. Сцбщясиз ки, беля вязиййят психолоъи мцшайият вя эянж гызда щуманиар
ихтисасларын тялябяляриндя пешя юзцнцмцяййянляшдирмя мотивасийасынын формалашмасыны
тяляб едир. Мящз формалашмыш давамлы дахили пешя мотивляри вя наилиййятляр мотивасийасы
пешя тялиминдя вя тялябя шяхсиййятин ващид структурунун пешя юзцнцмцяййянетмясинин
формалашмасында ясас вя апарыжы амил олажаглар. Тядрисин мцхтялиф мярщяляляриндя тялябянин фяалиййяти инкишафыны нязярдян кечиряряк иддиачы беля бир нятижяйя эялир ки, йухары курс
тялябяляри даща бюйцк щяжмдя билик, бажарыг вя вярдишляря маликдирляр. Лакин тядбиг
олунан тялим нятижяляринин гиймятляндирмя шкаласы бу амили нязяря алмыр вя бу, мцхтялиф
йаш категорийалы тялябяляр цчцн ейнидир. Али мяктяб тялябялярин комплекс шякилдя юйрянилмяси заманы мялум олмушдур ки, онларын интеллектуал характеристикалар структурунда бир
дейил, цч зирвя мювжуддур. Максимум сявиййя мякан тясяввцрляри параметрляриня эюря,
цмумиляшдирмяк габилиййяти вя ихтийары йаддасахламаларла ялдя едилир. Демяли, али мяктяб
тялябяляриндя интеллектуал потенсиалын стрктурунда мнемик компонент цстцнлцк тяшкил
едир. Тялябялярин интеллектуал характеристикаларынын инкишаф сявиййяси щаггында нятижяляр
тядгигат заманы тялябялярин идрак просеслярини юйрянян тестляр, методика «Корректура
йохламасы», тядгиг олунанлара тягдим олунмуш мятндя щансы ися щярфи тапмаг тапшырыьы
верилир вя «Айзекин» тести васитяси иля ашкар едилмишдир. Сонра нятижяляр рийази ишлянмишдир.
Коррелйасийа тящлилинин нятижяляри али мяктябдя тящсил алдыглары мцддятдя интеллектуал габи239
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лиййятлярин структур тяшкили просесин хцсусиййятлярини мцяййян етмяйя имкан йаратмышдыр. Ы
курсун тядрис просесиндя гейд олунмуш бцтцн ягли габилиййятлярини компонентляри ващид
структур бирляшмясиня дахилдиляр. Тялябялярин интеллектуал инкишаф сявиййяси илк нювбядя,
тядрис просесиндян вя сосиаллашма шяраитиндян, даща сонра ися интеллектин тябии компонентляринин хцсусиййятляриндян асылыдыр. Бундан савайы, тялябялярин ягли габилиййятляринин бцтцн
компонентляринин гаршылыглы ялагясинин эцжляндирилмяси щаггында данышмаг олар ки, бу да
коррелйасийа ямсалынын гиймятинин артмасыны тясдигляйир. Йухары курс тялябяляринин апарыжы
коррелйасийа компонентляри ашаьыдакылардыр: 1% - статистик доьрулуг сявиййясиндя алты
коррелйасийасы олан ядяди ганунауйьунлугларын мцяййянляшдирмя эюстярижиляри вя структура дахил олунан бцтцн компонентлярля гаршылыглы ялагя олан цмуми интеллектин эюстярижиляри. Ейни заманда йухары курс тялябяляринин тядрис уьурлары щям вербал, щям дя интеллектин
образлы компонентляри иля гаршылыглы ялагядядир. Беляликля, тялябялик йашынын сонунда статистик доьру ялагялярин сайынын кяскин артмасы (17-18 йашлы тялябялярля мцгайисядя 2,3 дяфя)
интеллектин функсионаллыьында интеграсийа просесинин артмасыны бир даща субут едир. Идрак
функсийаларынын гаршылыглы ялагяси просесиндя рийази тяфяккцр, мясяляляри щялл етмяк вя ядяди
ганунауйьунлуглар тяйин етмяк бажарыьы бюйцк рол ойнайыр.
Али мяктяб тялябялярин ягли кейфиййятляринин цмуми структурунда апарыжы компонентляри цмуми интеллектин эюстярижиляридир. О, груплашдырма, цмумиляшдирмя, мянтиги тяфяккцр,
мясялялярин щялли, ядяди ганунауйьунлугларын тяйин едилмяси вя йаддасахлама кими эюстярижилярля гаршылыглы ялагядядир. Бундан башга, вербал интелектин компонентляри эениш ялагяляря
маликдир. Али мяктябдя тядрисин бцтцн дюврц ярзиндя практики тялим мцвяффягиййятлилийи иля
мцхтялиф интеллектуал характеристикалары арасында коррелйасийалар мцшащидя олунур. Интеллектин инкишаф сявиййяси ашаьы курсларда тялябялярин тялиминин мцвяффягиййятиня хейли сявиййядя
тясир едир. Беляликля, тялим просесиндя тялябялик щяйатында интеллектуал потенсиалын мцряккяб
динамик структур кими формалашмасы вя инкишафы баш верир.
Али мяктябдя тялябялярин пешя инкишафы мцяййян дяряжядя пешяйя мцнасибятинин яввялжядян олан вя даща илкин сечимли мцнасибятин тязащцр формалары мцяййянляшдирир. Пешяйя беля илкин фяал сечимли мцнасибятля биз тялябялик илляриндя пешя планларынын формалашмасыны, пешянин сечими вя бунун архасында дуран мотивлярин сечилмясини гябул етмялийик.
Ы вя ЫЫ курс тялябяляриндя тялим мотивляринин структурунун тядгиги эюстярди ки,
йцксяк вя кичик пешя истигамятли олан тялябяляр цчцн тялим мотивляри ейнидир. Бцтцн курсларда пешя юйрянмя мотивляри апарыжы йер тутур, бу да ону сцбут едир ки, тялябяляр али тящсилин вя тядрис просесинин юзцнцн мягсяд вя гиймятини, илк нювбядя, пешя истигамятинин реаллашмасында эюрцрляр.
Тящлил эюстярир ки, шяхсиййятин иддиа сявиййясинин галхыб вя енмяси тялябянин юзц щаггында, юз габилиййятляри, юз интеллектинин имканлары, физики инкишафы щаггында биликлярин формалашмасына тясир едир. Сон дяряжяли нятижяляря сяйляр вя уьурсузлугдан горхма нятижясиндя иддиаларын ашаьы дцшмяси – щям киши, щям дя гадын жинси нцмайяндяляриндян олан
тялябяляря хас шющрятпярястлик вя горху щиссляри арасындакы мцнагишясидир. Бунунла баьлы
мягсядин сечилмясини шяхсиййятин имканлары иля ейни сявиййяйя эятирмяк лазымдыр. Олдугжа
асан тапшырыгларын сечилмяси иля сцни йолла уьурсузлуьдан гажмаг мотивляринин цстцнлцк
тяшкил етмяси иддиа сявиййясинин сцрятли артмасына дейил, онун оптималлашдырылмасына – таразлашдырылмасына эятириб чыхартмалыдыр. Тядрис просесиндя еля шяраит йаратмаг лазымдыр ки,
орада емосионал давамсызлыгла фярглянян юзцнц сыьорта едян уьурсузлуьун сябябини
обйектив шяраитдя ахтармасын вя тясадцфи мцвяффягиййяти юзцнцн ягли габилиййятляри щесабына йазмасын, яксиня бцтцн эцжцнц чятинликлярин арадан галдырылмасына сяфярбяр етмякля
сящвлярин сябяблярини цзя чыхарсын, башладыьы иши мцвяффягиййятля баша чатдырсын, бцтцн
бунлар бюйцк тярбийяви ящямиййятя маликдир.
Юзцнцгиймятляндирмянин тялябянин шяхсиййятинин юзцнцдяркетмясинин хцсуси тюрямяси кими онун сосиал статусу иля гаршылыглы ялагядя юйрянилмяси ися щямин психолоъи фено240
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менин актуал истигамятляриндян биридир. Индийя кими тялябянин юзцнцгиймятляндирмясинин
эюстярилмяси, онун идаря етмя функсийасы, юзцнцгиймятляндирмянин шяхсиййятин юзцнямцнасибяти вя юзцнцдяркетмя иля ялагяси, иддиасынын адекватлыьы вя юзцнцгиймятляндирмянин
давамлыьы щаггында кифайят гядяр емпирик материал йыьылмышдыр.
Иддаичы юз тядгигатында тялябя шяхсиййятинин юзцнцгиймятляндирмясинин онун али
мяктяб коллективиндя сосиал статусуна тясир етмя просесини тядгиг етмишдир. Тяляб олунан
эюстярижилярин ялдя едилмяси цчцн иддиачы бу бюлмянин биринжи вя икинжи щиссяляриндя щялл
олунан вя ачылан бир нечя нязяри вя приактики планлы вязифяляр гоймушдур.
Биринжи щисся сырф нязяриййяйя щяср едилмишдир. Бурада ясас вязифяляр: тялябя йашынын ясас
проблемляринин, щямйашыдлар чямиййятинин ролу вя мянасынын бахылмасы; юзцнцгиймятляндирмянин групда тялябя шяхсиййятинин статусуна тясиринин тенденсийалары олмушдур (14, 15).
Експерементал тядгигатын эюстярижиляриня эюря, тялябялярин юзцнцгиймятляндирмяляри
онларын щямйашыдлар групундакы сосиал статусларына тясир едир. Сюзсцз ки, бурада онларын
тядрисдяки мцвяффягиййят вя уьурсузлуьу бюйцк рол ойнайыр. Групларын икисиндя дя юзцнцгиймятляндирмя ашаьы олан тялябялярдя юзцнцгиймятляндирмя йцксяк олан тялябялярля
мцгайисядя ящямиййятли статистик сявиййядя сосиал статуслары да ашаьыдыр.
Тялябялярин сосиал статусларынын кейфиййятли вя заман характеристикаларына юзцнцгиймятляндирмянин тясири йаша уйьун олараг йцксялир. Ялдя едилян нятижяляр беля бир фикри вурьуламаьа имкан верир ки, юзцнцгиймятляндирмянин тялябянин сосиал статусуна тясири ашаьы
сявиййяли юзцнцгиймятляндирмяли тялябялярин щямйашыдларла цнсиййят шяраитиндя даща пис
уйьунлашмасынын нятижясидир.
Тялябя шяхсййятинин тялим фяалиййяти цчцн даща сяжиййяви олан: иддиа сявиййяси, юзцнцгиймятляндирмя вя мотивасийа кими кейфиййятляринин формалашмасына ясасланыр. Узун
мцддят елми-методики ядябиййатда щяр бир кейфиййятин дяйишмясиня вя формалашмасына
сябяб олан педагоъи тясирлийин васитячилийи цстцнлцк тяшкил едирди. Лакин инди онларын щамысынын бир-бири иля ялагяли олмалары щаггында анлайышлар эениш йайылмышдыр, тядгигатларын эюстярдийи кими, онларын формалашмасы вя йа дяйишмяси цчцн гаршылыглы ялагяси олан педагоъи
тясирляр системи тяляб олунур. Ялдя едилмиш фярди мцвяффягиййятдян асылы олараг имманент
тапшырыглар мейарларындан вя йа ранг йеринин дяйишмяси сябябиндян асылы олараг эеридя
галмыш тялябя мцвяффягиййяти уьурсузлугдан аз олмамагла щяйажан кечиря биляр; мцвяффягиййятли тялябя ися уьурсузлуьу мцвяффягиййятдян аз олмамагла щяйяжан кечиря биляр.
Бу мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун щяйяжан кечирмяляринин сосиал гаршыдурмадан асылы олмамасы иддиа сявиййясинин формалашмасынын реаллыьыны артырыр: эеридя галан тялябя юзцня
щяддиндян артыг тялябляр гоймаьы, мцвяффягиййятли тялябя ися – ашаьы сявиййяли тялябляр гоймаьы тярэидир. Мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун эюзлямя мянасы орта рискин сечим сащясиня
ясасян максимум мотивасийа сащясидир. Субйектив чятинлийин орта сащяси харижи амилляр
йох, сырф юзцнцн габилиййятляри вя сяйляри сайясиндя мцвяффягиййят вя уьурсузлуг мотивасийасы цчцн ялверишлидир, щямжинин юз габилиййятляринин сявиййясинин вя сяйлярин сярф едилмяси
мцхтялифлийидир. Нящайят ки, бу просесляр юзцнцгиймятляндирмянин позитив вя негатив
(мцсбят вя мянфи) максимумуна эятириб чыхарыр вя бунунла да юзцнцгиймятляндирмянин
мцсбятлийиня, щямжинин мотивасийасынын эцжлянмясиня эятириб чыхарыр. Бцтцн бунлар ону
эюстярир ки, фярди нисби нормаларын ясасында гурулмуш щяр заман нятижялярин гиймятляндирмяси шяхсиййяти мцвяффягиййятя даир мотивасийа, иддиа сявиййяси, юзцнцгиймятляндирмя
кими кейфиййятляринин давамлы формалашмасына мцсбят тясир эюстярир, бу да тялябянин
эяляжяк тялим фяалиййятиндя мцвяффягиййят вя уьурсузлуьа даща адекват мцнасибят бяслямяляриня сябяб олур. Она эюря дя али мяктябин тядрис вя тярбийя ишинин сосиал йох, фярди
нисби нормалар цзяриндя гурулмасы хцсуси мяна кясб едир. Али мяктябдя тядрис просесинин
бу нормалар цзяриндя тяшкили мцяллим вя мяшгчинин иши щяр бир тялябя иля дярин фярдиляшдирмя тяляб едир (11, 12, 15). Илк нювбядя, бу эцндялик вязифялярин фярди дозалашдырылмасына
аиддир, бунларда щяр бир тялябя гаршысында гойулан мясялянин чятинлийи щямин анда онун
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имканларына уйьун вя йа ондан бир аз артыг олмалыдыр. Даща сонра чятинлийн сечиминдя
мцяййян мцстягиллик (тядрис програмынын чярчивясиндян кянара чыхмамаг шярти иля) тягдим етмяк лазымдыр. Тялябя мцяллимин гойдуьу тякжя щяр щансы мясяля вя онун чятинлик
сявиййясинин билмямяли, о щям дя ону «юзцнкц» кими гябул етмялидир. Мясялянин вя онун
чятинлик сявиййясинин тялябя тяряфиндян дахилян гябул олунмасы, яэяр о юзц ону «сечибся»
щяйата кечир. Башлыжасы одур ки, истифадя олунан «сечимин» педагоъи цсулу – тялябядя онун
щялли гаршысында шяхси мясулиййятин щяртяряфли артмасына имкан верир. Мцяллимин истедады вя
али мяктяб психологунун бу щалда щяр бир тялябянин тядрис просесиня щазырлыьынын планлашдырылмасында «нцфуз етмя атмосферинин» йарадылмасы иля шяртлянир. Эюстярилян тясиретмя
системинин вачиб сащяляриндян бири дя мцяллим тяряфиндян тялябянин тядрис нятижяляринин
дцзэцн гиймятляндирилмясидир. О, щям мцвяффягиййят, щям дя уьурсузлуг нятижяси щалларында дахили дяйишикликляр амилиня жидди шякилдя истигамятляндирилмиш олмалыдыр, дяйишилмязсабит щалда ися – коррексийайа эедян вя тялябядян асылы олан кейфиййятляря йюнялдилмиш
олурлар. Нящайят, бцтцн харижи кюмякчиляр (тяриф, щявясляндирмя, мцкафатландырма вя с.)
харижи сосиал стандарт эюстярижиляря йох, нисби фярди нормаларла мющкямляндирилмялидир.
Нисби фярди нормалара ясасланан бцтцн тялим вя тярбийя просеси тялябядя юзцнцн нятижяляринин фярди шяхси стандартларынын формалашмасы цчцн ян вачиб илк шяраити йарадыр. Стандартларын формалашмасы, илк нювбядя, тярбийя просесиндя инкишафын ясасыдыр, ян важиб дя мцвяффягиййят вя уьурсузлуг вязиййятиндя юзцнцидарядя тяляб олунан кейфиййятлярин чохунун
юзцнцнтярбийясинин ясасыдыр. Беля ки, тялябянин нятижяляринин фярди нисби нормалар ясасында
мцяллим тяряфиндян гиймятляндирилмяси вя юзцнцн фярди нятижяляр стандартына ясасян юз
нятижяляринин гиймятляндирмяси реал (давамлы, адекват) иддиа сявиййясинин формалашамасына сябяб олур. Тапшырыгларын чятинлийинин мцяллим тяряфиндян фярди дозалашдырылмасы вя
тялябянин юзцнцн тапшырыьын чятинлийинин «сечиминин» имканы (бу вя йа диэяр цмуми гябул
олунмуш тядрис програмы чярчивясиндя) мцяййян едилмиш мягсядин наил олунмасында шяхси
мясулиййяти формалашдырыр. Дахили дяйишикли, мясялян, тапшырыьын йериня йетирилмясиня сяйлярин сайы кими амиллярин мцяллим вя тялябя тяряфиндян гойулмуш тапшырыгларын йериня йетирилмясиндя мцвяффягиййят вя уьурсузлуг амилляринин эцндялик изащына нисби олараг мцяййян
мотивлярин формалашмасына сябяб олажаг. Фярди нормалар ясасында реал иддиа сявиййясинин, сяйлярин щесабына мотивасийаларын, дахили тясбити, фярди шяхси кейфиййят стандартлары
ясасында юзцнцгиймятляндирмянин адекват олма тяряфя формалашмасынын вя йа формалашмыш оланын дяйишмясиня шяраит йарадыр. Адекват юзцнцгиймятляндирмя илк нювбядя уьурсузлуг щалында тялябяни даща аз асылы вя емосионал давамлы едир. Фярди нисби нормалара вя
фярди стандартлар базасы олан педагоъи тясир системиня ясасланан тялябянин щазырлыьынын
цмуми схеми бу шякилдядир (11). Тялябялярин уьурсузлуьунун сябябляри олдугча мцхтялифдир, лакин онун еффекти бирдир: тядрисдя олан чятинликляр тялябяни санки рущдан салыр вя онун
шяхсиййятиндя мянфи ишя бурахыр. Тяляб олунан еффекти ялдя ятмядян, о бир мясялянин щяллиндя уьурсузлуьу сынайандан сонра ялажсызлыг тяжрцбясини ялдя едир вя диэярлярини чятин кими
гябул едя биляр. Нятижядя, тядрися мараг ашаьы дцшцр, охумамаг арзусу ойаныр. Буна
эюря дя уьурсузлуг али мяктябин ян бюйцк проблеми вя ясас хястялийидир. Бу проблемин
щялли фярди йанашманын мягсядидир. Фярди-типоли жизэилярин стабиллик нятижясиндя онларла щесаблашмамаг олмаз, онлары диггятдя сахламаг чох важибдир. Психолоъи тядгигатлар эюстярир ки, бу кейфиййятляр васитячилик йолу иля тялим фяалиййятиня тясир едир. Гиймят – мцяллимин сярянжамында олан тядриси идаря едян, тялябянин мцсбят мотивляриня, тялябя шяхсиййятиня тясир едян йеганя васитядир. Мящз обйектив гиймятлярин тясири нятижясиндя тялябядя
юз мцвяффягиййят вя уьурсузлуьуна тянгиди мцнасибят, адекват юзцнцгиймятляндирмя
йараныр. Буна эюря дя гиймятин мянасы, онун функсийаларынын мцхтялифлийи тялябялярин
тялим фяалиййятляринин бцтцн тяряфлярини якс етдирян вя онун йериня йетирилмясини тямин едян
эюстярижилярин ахтарышыны тяляб едир. Чох вахт мцяллим тядрис нятижяляринин юз шяхси ирадлары
иля «юлчцлмяси» заманы юзц лазым билдийи дяряжяни мцяййян едир. Ейни нятижялярин ейни
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мцхтялиф мцяллимляр тяряфиндян бахылмасы заманы уйьунлашмама баш веря биляр. Имкан
дахилиндя ейни нятижялярин олмасы цчцн тялябялярин йериня йетирдикляри ишин хцсусиййятлярини,
охуйанларын тялим-гаврайыш фяалиййятляринин нювляриндян асылы олараг фянлярин дифференсиал
гиймяляндирмя нормалары тятбиг едилир. Лакин бу юлчцляр чох вахт гиймятляндирмя тцжрцбясиндя олдугжа артыг субйективликдян азад олунмаьа щеж дя кюмяклик эюстярмир. Буна
олдугжа бюйцк сябябляр спектри манечилик тюрядир. Бу бахымдан щазырда фяалиййтдя олан
биликлярин гиймятляндирмя системи онун обйективлик вя диагностиклийин артырма мягсяди иля
йенидян бахылмасыны тяляб едир. Биликлярин гиймятляндирмя щаггында мясяля биликлярин гейд
олунма проблеминин ян мцгайисяли вя дисскусийалысы сайылыр. О, ишин тяжрцбясиндя бюйцк
чятинликляр йарадыр. Гиймят стимуллашдырма васитяси кими мцяллим тяряфиндян дцзэцн истифадя олундугда онун тярбийяви ящямиййяти даща да артыр. Бу эцн Азярбайжанда, демяк
олар ки, бцтцн али мяктябляр тядрисин кредит системиня кечмишляр, бу системдя дя тялябяйя
фярди йанашманы тяляб едир. Цмумиликдя ися педагоъи просес, тялябянин биликляринин йохламасы вя гиймятляндирилмяси сащясиндя мцяллим тяряфиндян юзцня олдугча тяфсилатлы тящлил вя
бюйцк эцндялик диггят тяляб едир. Инанмаг истяйирик ки, бизим тядгигат о гядяр дя асан
олмайан бу проблемин щяллиндя юзцнцн аз олса юз тющфясини веряжякдир.
Нятижяляр сявиййясини, йяни тялябялярин мцхтялтф фянлярдян мцвяффягиййятини мцяййян
етмяк чятин дейил. Онларын тялябя иля ишдя, тялябяляр тяряфиндян эяляжяк ирялиляйиш имканларындан асылы олараг биликлярин вя габилиййятлярин мянимсянилмясиндя нязяря алынмасы ади щалдыр. Тялябялярин инкишаф сявиййясинин нязяря алынмасы вя тядрисин бу амиля уйьунлашдырылмасы – ян чох раст эялинян фярди йанашма нювцдцр. Онун щяйата кечмяси мцхтялиф васитялярля
мцмкцндцр, лакин чох вахт мцяллимляр тапшырыгларын фярдиляшдирилмяси йолуну сечирляр. Тялябялярин тялим фяалиййятинин просессуал юлчцляринин фярди йанашмасынын икинжи формасына
олдугжа надир щалларда раст эялмяк олар. Иддиачынын фикринжя, бу форманын фярдиляшдирилмя
васитяляриндян ян важиби тялябяйя тялим фяалиййятинин фярди цслубунун формалашмасында
кюмяклик эюстярмякдир (7, 8, 12).
Тялябялярин али мяктябдя тядриси тялябя шяхсиййятинин еля кейфиййятляринин вя тяжрцбясинин формалашмасыны тямин етмялидир ки, онлар мцасир тялябляря уйьун олсунлар вя практики фяалиййятин илк эцнляриндян мцвяфягиййятини тямин етсинляр. Бу мягсяд мцасир жямиййятин мцяййян пешя функсийаларыны йериня йетирмяйи бажаран мцтяхяссислярин щазырлыьында
тарихи йетишмиш тялябляри ифадя едирляр. Тядрис, илк нювбядя, еффектив олмалыдыр, йяни эюзлянилян нятижяйя эятирмялидир. Тядрис просесинин шяраитиня уйьунлашма вя тялябя шяхсиййятинин
формалашмасынын хцсусиййятляри али мяктябдя апарылан тярбийяви просесдян чох асылыдыр.
Тялябялярин тярбийяси – бу шяхси кейфиййятлярин вя хцсусиййятлярин – истигамятляндирмя, габилиййятляр, дцшцнжя, вязифя щиссляри, низам-интизам, инсанлара ишлямяйи бажармаг, юзцнцтянгид вя с. формалашмасы мягсяди иля щяйата кечирилян тясирдир.
Тялябялярин шцурлулуьу, бцтцн фяалиййятин вя давранышын фикри мотивасийалары, онларын
инандырмаларынын, щяйат мювгеляринин, мягсяд вя перспективляринин, вязифя вя марагларынын мягсядлярля, демократив жямиййятин мараглары иля щямин вязифялярин цст-цстя дцшмяси
тярбийя просесинин ясас нятижясидир. Тядрис просеси шяраитинин оптималлашдырма просесиндя
тялябялярин йаш хцсусиййятлярини нязяря алмамаг мцмкцн дейил. Гиймятлярин бирмяналы
олмаьы, эянжлярин тярбийясиня, демяк олар ки, тясдиг олунмуш йанашманын галхмасында
чевиклик, онун психикасынын йахшы жящятлярини инкишаф етдирмяйи истифадя етмяйи бажармаьы,
онларын давранышыны лазым олан тяряфя истигамятляндирмяк, йенийетмялик алышманы сахламаг бажарыьыны, йцксяк мяняви идеаллара истигамятляндирмяйи, йцксяк сийаси щисслярин вя
вятяндашлыг йеткинлик, язмкарлыг кими кейфиййятляринин тярбийя олунмасыны тяляб едир.
Бу фясили цмумиляшдиряряк гейд етмяк истяйирик ки, тядрис просесиндя тялим-тярбийя
вязифяляринин щялли цчцн тялябялярин фярди-психолоъи, йаш вя сосиал-психолоъи хцсусиййятляринин,
мцасир али тящсилли мцтяхяссися тяляб олунан айры-айры кейфиййятляр вя хцсусиййятляр структур
вя мязмунун, методолоъи вя пешя щазырлыьынын оптимал уйьунлуьу, тялябя вя мцяллимлярин
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гаршылыглы ялагясиндя мягсядйюнлцйцнцн нязяря алынмасы тяляб олунур. Тядрис вя тярбийянин вящдяти ялдя едилмясинин, тялябя шяхсиййятинин мцвяффягиййятли формалашмасынын, юз
мцвяффягиййят вя уьурсузлугларына адекват мцнасибятин ян важиб шярти мцяллимин педагоъи усталыьы, онларын тядрися идеолоъи истигамят кими йанашылмасы, юз фяннин тярбийяви
ящямиййятиндян йарадыжы истифадя етмяк габилиййятидир.
Тялябялярин интеллектуал инкишафы, илк нювбядя, тядрис посесиндян вя пешя сечимин
шяраитиндян, сонра ися интеллектин тябии компонентляринин хцсусиййятляриндян асылыдыр. Ейни
заманда тялябянин ягли габилиййятляринин компонентляринин артмасы бцтцн компонентляринин гаршылыглы ялагясинин эцжлянмяси щаггында данышмаг олар, буну да коррелйасийанын
ямсал эюстярижисинин артмасыны бир даща тясдиг едир.
Али мяктяб тялябялярдя бу функсийалар щям цмуми инкишафын характерик сявиййяси,
щям дя психолоъи вязиййятлярин мцхтялиф параметрляринин уйьунлашмасынын параметрляриндя
гейд олунурлар.
Тялябянин юйрянмя просесиня мцнасибяти, тялим фяалиййятиня там шякилдя мцнасибятиндя мараьын артыб вя азалмасы, тялябя шяхсиййятинин иддиа сявиййясинин, мотивлярин вя
юзцнцгиймятляндирмянин формалашмасы тялябянин цмуми тялим фяалиййятиня, юз имканларына, юз интеллектуал вя физики инкишафы имканларына мцнасибяти дяйишдирир.
Тялябянин тялим фяалиййятиня вя шяхсиййятинин формалашмасына мцвяффягиййят вя уьурсузлуьун тясири юзцня аид потенсиал мцхтялифлийиня малик олмаьыны эюстярир. Психологлар эяляжякдя дя тялим олунанын психикасынын психолоъи хцсусиййятлярини мцасир методларын кюмяйи
иля юйрянмялидирляр ки, тялябянин психикасында олан цмуми вя хцсуси кейфиййятляри эюстярмякля жямиййятя онларын йарадыжы потенсиалларындан истифадя етмянин йолларыны тяклиф етсинляр.
Юзцнцн имканлар чярчивясиндя бизим тядгигатда бу проблемин щяллиня юз тюфясини верирляр.
Фярди нормалара ясасланан тялим вя тярбийя просеси бютювлцкдя тялябядя юз наилиййятляриня фярдиляшдирилмиш шяхси стандартларын формалашмасы чох важибдир. Стандартларын
формалашмасы да юз нювбясиндя мцвяффягиййят вя уьурсузлуг шяраитиндя юзцнц идаряетмядя, тяляб олунан тялим-тярбийя просесиндя вя ян важиб кейфиййятлярин чохуну юзцндя тярбийя етмядя ясас амил кими чыхыш едир.
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Э.А. ГУСЕЙНОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
РЕЗЮМЕ
Как показали результаты наших исследований, в целом влияние успеха и неудачи на
учебную деятельность и формирование личности студентов имеет свое потенциальное различие. Психологам и в дальнейшем необходимо изучать психологические особенности психики
обучаемых с помощью современных научных методов, показать общее и особенное в психике
студентов, предложить обществу оптимальные пути применения их творческого потенциала. В
меру своих возможностей наше исследование вносит свою лепту в решение данной проблемы.
E.A. HUSEYNOV
STUDY OF THE PSYCHOLOGICAL AMBIENCE
TO SCHOLASTIC ACTIVITY STUDENT
SUMMARY
So, study was installed that exist clearly expressed natural feature of the influence of the success
and failures on study process and formation of personality yogh student. It Is revealed by that
connecting-links in this process is self relation, independence of thinking, self realization installation,
aim orientations, volitional qualities, self educational potential, characteristic of the intellect, level of
the claims of students personality. These phenomenon’s emerge as the total reason of personality
activity of the student at period of the education, however they themselves, in turn, what has shown
the analysis, feel the serious influence of the factor of the conditions of organizations of the study
process and in this connection power of the influence of the success and failures on study process of
students of course and high schools are different.
ряйчи: профессор Ш.Щ.Щцсейнов
(АДБТИА-нын идман тякмцбаризлийи факцлтясинин
Елми шурасынын 22.09.2011-жи ил тарихли ижласынын чыхарышы (пр. №01)
Redaksiyaya daxil olub: 05.10.2011
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F.N. İBRAHİMOV
pedaqoji elmlər doktoru
K.R. EYVAZOVA
AMİ-nin Şəki filialı
(Şəki ş., M.Rəsulzadə küç., 305)

TƏLİMİN TƏHSİLLƏNDİRİCİ, TƏRBİYƏLƏNDİRİCİ VƏ İNKİŞAF
ETDİRİCİ FUNKSİYALARININ VAHİDLİYİ
Açar sözlər: konsepsiya, paradiqma, koqnitiv və kreativ proseslər, perseptiv, intellektual, verbal və qeyriverbal ünsiyyət.
Ключевые слова: концепция, парадигма, когнитивные и креативные процессы, персептивный,
вербальное и невербальное общение.
Key words: conception, paradigm, cognitive and creative processes, perceptive, intellectual, verbal and
non-verbalintercourse.

Şəxsiyyətin formalaşması prosesi vasitəli xarakter daşıyır. Fərd ictimai münasibətləri
öz-özünə deyil, ancaq özünün aktiv fəaliyyəti ilə mənimsəyir. Bu nöqteyi-nəzərdən fəaliyyət
şəxsiyyətin formalaşmasının əsas şərtlərindən biri kimi qiymətləndirilməlidir. D.B.Elkonin və
b. göstərirlər ki, gənclik yaşı dövrünə qədər fəaliyyətin – vasitəsiz emosional ünsiyyət, əşyavi
– manipulyativ fəaliyyət, rollu oyunlar, təlim fəaliyyəti, intim – şəxsi ünsiyyət (ünsiyyət
fəaliyyəti), tədris-peşə fəaliyyəti növlərinə daha çox təsadüf olunur.
Uşağın fəaliyyət və davranışını bəşəriyyətin ictimai təcrübəsini mənimsəməyə yönəldən
fəal proses təlim adlanır. Psixoloji mənbələrdə göstərilir ki, insana məxsus xüsusi fəaliyyət
olan təlim müəyyən bilik, vərdiş və bacarığa yiyələnmək üçün insanın fəaliyyətinin şüurlu
məqsədlərlə idarə olunduğu yerdə mümkündür. Təlim prosesinin ehtiva etdiyi bu və ya digər
ideal və praktik fəaliyyət növünün müvəffəqiyyətlə təşkil edilməsi üçün aləmin zəruri, mühüm xassələri barədə məlumatın mənimsənilməsi prosesinin məhsulu bilik, həmin fəaliyyət
növlərini təşkil edən yolların və əməliyyatların mənimsənilməsi prosesinin məhsulu vərdiş,
məsələnin şərtlərinə və qarşıda duran məqsədə müvafiq olan yolları və əməliyyatları düzgün
seçmək və onlara nəzarət etmək üçün qeyd olunan məlumatlardan istifadə qaydalarını mənimsəmək prosesinin son məhsulu bacarıqdır.
Müasir psixoloji və pedaqoji mənbələrdə təlimin mahiyyəti yeni pedaqoji təfəkkür rakursunda çozələnir. Xüsusi olaraq vurğulanır ki, təlim fəaliyyəti təkcə insanı müxtəlif ictimaifaydalı fəallıq növləri üçün zəruri olan bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlandırmır. O, eyni
zamanda insanda özünün psixi proseslərini idarə etmək, həll ediləcək məsələ ilə əlaqədar
özünün işlərini və əməliyyatlarını, vərdişlərini və təcrübəsini seçmək, təşkil etmək və istiqamətləndirmək bacarığı təşəkkül etdirir. Uşaq şəxsiyyətinin inkişafına təsir nöqteyi nəzərindən
götürdükdə həmin proses tərbiyə adlanır. Uşağın “insana çevrilməsi” prosesində əldə etdiklərinin hamısı təcrübənin mənimsənilməsidir. Şəxsiyyətin tərbiyəsi qarşısında qoyulan vəzifələr
əsasən təhsil ocaqlarında təlim vasitəsi ilə həyata keçirilir. Tərbiyə zamanı şagirdlərə müvafiq
əxlaqi, estetik və fiziki keyfiyyətlərin aşılanması ilə yanaşı, faydalı biliklər və məlumatlar da
verilir. Təlimin müxtəlif təşkili formalarında, habelə onun əsas təşkilat forması olan dərsdə
şagirdlər nəinki konkret elmi biliklər mənimsəyir, tərbiyə olunur, həm də şagirdlər intensiv inkişaf edir. İnkişaf pedaqoji prosesin həm zəmini, həm də nəticəsidir.
Danılmazdır ki, hər dönəmdə siyasi cəmiyyətlərin öz təhsil sistemi, öz kurikulumları olmuşdur. Müxtəlif cəmiyyətlərin mövcud tələbləri və inkişaf səviyyəsi, əsasən, ona məxsus
olan təhsil kurikulumlarında (bu, təhsilin konseptual sənədi olmaqla bütün mühüm məsələlərlə bağlı uzun müddətli proqnozlaşdırma və planlaşdırmaları özündə əks etdirir: şagirdlər nəyi
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bilməlidir və nəyi bacarmalıdır; onların bilməli və bacarmalı olduqları məsələlərin tədrisi
hansı yollarla həyata keçirilməlidir; təlimi təşkil edilmiş məsələlər hansı yollarla qiymətləndirilməlidir) ifadə olunur. Ənənəvi kurikulumlarda didaktik və metodik sistemlər təhsilin
məzmununda nəzəri biliklərin aparıcı rola malik olması ilə xarakterizə olunur, burada doqmatik
və izahlı – illüstrativ təlim üsulları (texnologiyaları) üstünlük təşkil edir. Ənənəvi təlim üsullarında təlim, əsasən, müəllimin fəaliyyəti ilə bağlıdır, şagird fəaliyyətində düşüncəyə, təfəkkürə
deyil, yaddaşa – faktları və hadisələri ətraflı təhlil etmədən yadda saxlamağa üstünlük vereilir.
XX əsrin hətta altmışıncı illərində də təlim məqsədləri sırf sistemli təhsil məqsədi kimi dərk
olunurdu və mənalandırılırdı. Məsələn, 1964-cü ildə Bakıda nəşr olunmuş “Pedaqogika” dərsliyində təlim anlayışı belə şərh olunmuşdur: “Təlim, müəllimin rəhbərliyi altında planlı və mütəşəkkil surətdə həyata keçirilən təhsil almaq prosesinə deyilir. Bu prosesdə iki qüvvə - müəllim
və şagird fəaliyyət göstərir: müəllim öyrədir (tədris edir), şagird öyrənir (mənimsəyir)”.
Məktəbin tərbiyəedici funksiyası artıqca təlim məqsədlərində təhsil meyarı ilə bahəm
yeni bir meyar – tərbiyə, inkişafetdirici təlim prinsipi axarında isə inkişafetdirici təlim məqsədi formalaşmışdır. 1996-cı ildə professor N.M.Kazımov və professor Ə.Ş.Həşimov tərəfindən
təlim anlamı aşağıdakı kimi açıqlanmışdır: “Təlim müəllimin rəhbərliyi ilə şagirdlərin müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələnməsi və bu zaman onların inkişaf etdirilməsi
və tərbiyə olunması prosesidir” (5). Vurğulamaq yerinə düşər ki, təlim anlamının üç köklü
meyarların – təhsil, inkişaf və tərbiyənin vəhdətində açıqlanması, şübhəsiz ki, yeni pedaqoji
təfəkkürün uğurudur və pedaqoji fikrin önəmli nailiyyətidir.
Pedaqoji psixologiyada inkişafetdirici təlim bilavasitə əqli inkişaf ölçüləri ilə araşdırılır.
Idrak proseslərinin, ilk növbədə, təfəkkür və təxəyyülün inkişafı, fikri əməliyyatların (tədris
əməliyyatlarının) və intellektual (tədris əməyi) bacarıqların formalaşması inkişafetdirici təlim
məqsədinin əsas yönümünü müəyyən edir. Professor Ə.X.Paşayevin və professor F.A.Rüstəmovun fikrincə, gənc nəsldə elmi dünyagörüşü, siyasi, iqtisadi hüquqi mədəniyyəti, humanist
dəyərləri və idealları, yaradıcı təfəkkürü formalaşdırmaq – inkişafetdirici təlim məqsədlərinin
koordinatları belədir. Onlar tərbiyəedici təlim məqsədləri ilə bilavasitə bağlıdır. Təlimin tərbiyəedici məqsədi şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını nəzərdə tutur–şəxsiyyətyönümlü
təlim prinsiplərinin psixopedaqoji həqiqətləri belədir (6).
Inkişafetdici təlimdə tədris materialı məzmununun mənimsənilməsi, şagirdlərin tərbiyə
və intellektinin inkişafı vahid, bütöv bir proses olur, burada da bilik və bacarıqların əldə edilməsi inkar olunmur, lakin o, əsas məqsədə nail olmaq üçün bir vasitə rolunu oynayır. İnkişafetdirici xarakterli texnalogiyalarda hər şeydən öncə biliklərin müstəqil olaraq qazanılması
nəzərdə tutulur. Yalnız bu halda şagirdlərin qabiliyyətləri inkişaf edir, humanist meylləri və
motivasiya sferası formalaşa bilir.
Pedaqogika elmində inkişafetdirici təlimə aid dörd əsas konsepsiya mövcuddur
(L.V.Zankovun, D.B.Elkonin – V.V.Davidovun, V.S.Biblerin və Ş.A.Amonaşvilinin konsepsiyaları). Bunlardan daha məşhur olanı və bütün təhsil pillələrində tətbiq ediləni D.B.Elkonin
– V.V.Davıdov konsepsiyasıdır. Bu alimlərin bütün təhsil strukturları üçün hazırladığı inkişafetdirici təlim texnalogiyası başqalarından prinsipcə onunla fərqlənir ki, burada məktəblilərin nəzəri təfəkkürünün formalaşdırılmasına daha çox üstünlük verilir. Inkişafetdirici təlimdə
dərsin əsas xüsusiyyətləri bunlardır: kollektiv düşünüb axtarma; dialoq və diskussiya; şagirdlərin işgüzar ünsiyyətdə olması. Bu təlim texnalogiyasında biliklərin problemli şərh metodu
ilə mənimsədilməsi məqbul sayılır. Təlimin ilk mərhələsində təlim tapşırıqlarının ənənəvi
qaydada yerinə yetirilməsi metodu tədbiq edilirsə, ikinci mərhələdə əsasən, problemli təlimdən istifadə olunur. Görülən işin keyfiyyəti və həcmi şagirdin subyektiv imkanlarına görə
qiymətləndirilir və onun öz təlim fəaliyyətini nə dərəcədə təkmilləşdirdiyini fərdi etalonlarla
qiymətləndirmə mexanizmindən istifadə edə bilir.
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Müasir məktəb praktikasında daha geniş tətbiq olunan yeni, şəxsiyyətyönümlü inkişafetdirici təlim texnalogiyaları aşağıdakılardır:
1) Əməkdaşlıqla təlim (və ya kollektiv təlim); 2) Layihələr metodu ilə təlim;
3) Modullarla təlim; 4) Müxtəlif səviyyəlilərin təlimi; 5) Biliklərin tam mənimsənilməsi.
XXI əsrin pedaqogikasında təlim məqsədləri aspektində taksonomiya konsepsiyası formalaşıb, Amerikan psixoloqu Benjamin Blumun rəhbərliyi ilə psixoloqlar – Maks Enqlexart,
Edvard Furst, Volter Xill və David Krasvoll idrak bacarıqlarını təsnif etmək üçün təfəkkür səviyyələri üçün çox vacib olan fikri bacarıqlar şəbəkəsini yaradıblar. Koqnitiv məqsədlər taksonomiyası kimi adlanan sistemli təsnifat müxtəlif səviyyədə düşünmə və ya fikirləşmə
bacarıqlarını əhatə edir, təlim prosesinin planlaşdırılmasında istifadə olunur (2).
Blumun taksonomiyası keçən əsrin II yarısından etibarən ən universal bir model kimi
dünya təhsil sistemində tətbiq olunmaqdadır. Bu taksonomiya sadədən mürəkkəbə doğru düşünmə (fikirləşmə) bacarıqlarının altı səviyyədə təşkilini təmin edir. Amerika mənbələrində
göstərildiyi kimi, B.Blumun taksonomiyası yenidən nəzərdən keçirilmiş, onun nəticələri bu və
ya digər dərəcədə modifikasiya olunmuşdur. B.Blumun taksonomiyasının son variantı ilkin
variantının başlıca paradiqmalarına söykənir. Son variantda xüsusi “yaratma” fenomeninin
ayırd edilməsi taksonomiya konsepsiyasında önəmli hadisədir. Taksonomiyanın ilk variantında ayırd edilmiş fonemlər koqnitiv aspektdə işıqlandırıldığı halda, son variantda onlar artıq
kreativ proseslər kimi nəzərdən keçirilir. Fikirləşmək bacarığı B.Blumun taksonomiyasında
spesifik təlim məqsədidir (7).
XX əsrin axırlarında müasir təhsil nəzəriyyəsi vüsətlə inkişaf etməyə başladı. İnkişafetdirici və tərbiyəedici təlim prinsipləri dövrün köklü – metodoloji konsepsiyaları kimi bərqarar
olmaqda idi. B.Blumun taksonomiya konsepsiyası mahiyyətcə inkişaf konsepsiyası olmaqla
yanaşı şəxsiyyətyönümlü təlim prinsipini əks etdirmirdi. Məktəb təcrübəsində üç tərkibli
taksonomiya konsepsiyasının yaradılmasına təlabat əmələ gəlmişdi. Keçən əsrin 60-cı
illərində təlim məqsədləri konsepsiyasında yeni lay – tərbiyə layı qaynaqlansa da, bu lay
vasitə dövrün ideoloji ehkamlarını əks etdirirdi və məktəblərimizdə psixopedaqoji effektlərlə
əks olunmadı. XX əsrin 90-cı illərində dünya təcrübəsində ilk dəfə olaraq Azərbaycan psixopedaqigikasında üç tərkibli taksonomiya yaradılmışdır.
Müasir məktəbin koqnitiv episentri dəyişib: hafizə (mnemik obrazlar) sahəsindən təfəkkür (intellektual obrazlar) sahəsinə keçib. XXI əsrin psixologiyası da koqnitiv prosesləri, məsələn, qavrayışı və ya hafizəni artıq bu kontekstdə qiymətləndirir. Müasir təhsil konsepsiyası
təxəyyülün (kreativ obrazların) inkişafına da böyük əhəmiyyət verir, lakin onu təfəkkür –
intellektual obrazların müstəvisində mənalandırır. Ə.Ə.Əlizadə və İ.H.Sultanova göstərir ki,
ümumi psixologiya kafedrasının proqnozuna görə, hətta ola bilər ki, müasir məktəbin koqnitiv
episentri intellektual obrazlar sahəsində kreativ obrazlar sahəsinə keçsin. Müasir məktəbdə
şagirdlərin məhz yaradıcılıq potensialı genişləndirilməlidir (4).
Təxəyyül (fantaziya onun sinonimi kimi işlədilir) ali idrak prosesləri sırasına daxildir,
onda fəaliyyətin insanaməxsus (spesifik) xarakteri parlaq şəkildə özünü göstərir. Təxəyyül
əmək (o cümlədən təlim əməyi) məhsulu surətinin yaradılmasında ifadə olunan, eləcədə problemli situasiyanın qeyri – müəyyənliklə xarakterizə olunduğu hallarda davranış proqramının
yaradılmasını təmin edən yaradıcı fəaliyyətin zəruri elementidir. Təxəyyül eyni zamanda aktiv
fəaliyyəti proqramlaşdırmayan, amma onu əvəz edən surətlərin yaradılması vasitəsi kimi də
meydana çıxa bilər. Təxəyyül insana fəaliyyət prosesində istiqamət verir, təfəkkürlə sıx əlaqədardır, gələcəyi qabaqcadan görmək imkanı yaradır. Fəaliyyətin başladığı problemli situasiyada
həmin fəaliyyətin nəticələrinin şüurda qabaqcadan əks olunmasının iki sistemi – mütəşəkkil
surətlər (təsəvvürlər) sistemi və mütəşəkkil anlayışlar sistemi mövcuddur. Surətin seçilməsi
imkanı təxəyyülün, anlayışların kombinasiyası imkanı isə təfəkkürün əsasını təşkil edir. Çox
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vaxt bu iş eyni zamanda “iki mərtəbədə” gedir, çünki surətlər və anlayışlar sistemi sıx əlaqədardır – məsələn, iş tərzinin seçilməsi məntiqi mühakimələr yolu ilə həyata keçirilir ki, işin
necə həyata keçiriləcəyinə aid parlaq təsəvvürlər də bunlarla üzvi surətdə qaynayıb – qarışır.
Problem situasiyasının xarakterizə olunduğu müxtəlif şərtlərdən asılı olaraq, eyni bir
vəzifə həm təxəyyülün köməyi, həm də təfəkkür vasitəsilə həll oluna bilər. Belə bir nəticə çıxarmağa əsas vardır: təxəyyül idrakın elə mərhələsində fəaliyyət göstərir ki, bu zaman situasiyanın qeyri-müəyyənliyi son dərəcə böyük olur. Təxəyyülün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o
hətta təfəkkür üçün zəruri olan biliklər tam olmadıqda belə, qərar qəbul etməyə və problem situasiyasında çıxış yolu tapmağa imkan verir.
İnformasiyanın yarımçıq olduğu mühitdə yaşamaq və fəaliyyət göstərmək zərurəti insanda təxəyyül aparatının əmələ gəlməsi ilə nəticələnmişdir. Bizi əhatə edən aləmdə həmişə
öyrənilməmiş sahələr qalacağı üçün bu təxəyyül aparatı da daim faydalı olacaqdır.
Xüsusi olaraq vurğulayaq ki, XX əsrin sonunda taksonlar müasir təhsil nəzəriyyəsinin
konseptual ölçüləri ilə “təhsil – inkişaf – tərbiyə” trilogiyası kontekstində təhlil olunmuşdursa,
son illərdə özünün təkcə psixopedaqoji paradiqmaları ilə deyil, həm də ilk növbədə fəlsəfi –
psixoloji paradiqmaları ilə fərqlənən trilogiya variantı formalaşdırılmışdır. Bu variantda trilogiyanın nominasiyaları belədir: “öyrənmə - inkişaf – mədəniyyət”. Sonuncuda “öyrənmə”
“təhsil”in mahiyyətcə ekvivalenti kimi açıqlanır. “Mədəniyyət” konsepsiyası isə həm Azərbaycan psixologiyasında, həm də Azərbaycan pedaqogikasında problemin yeni transformasiyasıdır. Azərbaycan psixoloqu Ə.Ə.Əlizadə və onun yetirmələri XXI əsrin fəlsəfi – sosioloji
axtarışlarından bəhrələnərək mədəniyyəti “təhsilin başlıca postulatı” hesab etmişdir.
Azərbaycan alimlərinin elmi töhfəsi olan üçtərkibli taksonomiya nəinki özünün öyrənmə və inkişaf, həm də dünya taksonomiya təcrübəsində yeni olan tərbiyə (mədəniyyət) konsepsiyası ilə seçilir. Azərbaycan taksonomiyasının I variantında tərbiyə əsas anlam kimi təqdim edildiyi halda, II variantda tərbiyə məsələləri mədəniyyət paradiqmaları ilə açılır.
Professor Ə.Ə.Əlizadə və psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru İ.H.Sultanova yazır ki, “biz
mədəniyyəti tərbiyənin nəticəsi kimi qiymətləndiririk”. Bu kontekstdə mədəniyyət sadəcə
olraq əsrin estetik şuarı kimi deyil, ilk növbədə mənəvi-psixoloji şüarı kimi dəyərləndirilir.
Mənəvi-psixoloji dəyərlər estetik ölçülərlə mənalandırılır. Bu kontekstdə hisslər, ünsiyyət,
mənlik şüuru və ya iradə kimi həmişə ənənəvi ölçülərlə işıqlandırılan fonemlər, demək olar ki,
yeni baxımda – mədəniyyət baxımında təhlil edilir. Müəllimlər bu önəmli meyarları bilavasitə
nəzərə almalıdırlar (4).
İndustral cəmiyyətdən informasiya cəmiyyətinə - dünyanın inkişaf dialektikası bu bənzərsiz koordinatlarla qaynaqlanır. Dünya sivilizasiyasında yeni və köklü məziyyətlər əmələ
gəlir. Bu şəraitdə mədəniyyət faktorları xüsusilə aktualllaşır. Mədəniyyətin parametrləri sosiallaşma prosesinin, ilk növbədə “təhsilin isti qoynunda” formalaşır. Mədəniyyət sosial fenomen kimi tarixi prosesdir. Maddi-mənəvi sərvətlərə və normalara söykənir, insanın “ikinci
təbiəti” hesab olunur. Xaosdan qayda-qanunlara – onun stixiyası belədir (7) tərbiyənin başlıca
koordinatları, ilk növbədə, mədəniyyət ölçüləri ilə yeni keyfiyyətlər kəsb edir. Müasir dövrdə
mədəniyyət artıq tərbiyənin komponenti kimi inkişaf edir.
Müəllim təlim prosesində məqsədləri vahidin tərəfi kimi birləşdirməyi və onların səviyyələr üzrə ardıcıllığını gözləməyi bacarmalıdır. Məlumdur ki, aktivliyin birinci dərəcəli instrumental əsası bilikdir. Bəzi psixoloji konsepsiyalarda “insanın dünyaya instrumental münasibəti” sosializasiya prosesləri kimi mənalandırılır. Bu kontekstdə təhlil edəndə onların sosializasiya prsesində – insanın sosial varlıq kimi inkişafında yeri bütün aydınlığı ilə aşkarlanır.
Bilik vasitəsi ilə insanlar (şagirdlər) sosial münasibətlər sisteminə qoşulur, müxtəlif həyatı situasiyalarda şəraitə uyğun hərəkət etməyi öyrənirlər. Öyrənmə prosesində faktların seçilmə
üsullarına, təsnifatına, yoxlama və qiymətləndirmə meyarlarına, tədqiqat metodlarının öyrənilməsinə xüsusi diqqət verilməlidir. Biliklər aktivliyin instrumental əsası kimi vərdişlər və
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bacarıqlarla şərtlənir. Bu prosesdə fəaliyyət bütövlükdə avtomatlaşmır, ancaq onun müəyyən
elementləri avtomatlaşır. Bu kökdə bacarıqlar fondu əmələ gəlir. Bacarıqlar fondu kökündə
davranış və fəaliyyət modelləri mənimsənilir. Verbal və sosial bacarıqlar bu kökdə xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Ə.Əlizadə və İ.Sultanova göstərir ki, “öyrənmə” prosesinin əsaslı vəsilələrindən biri xatırlama ilə bağlıdır. Xatırlama mahiyyətcə hafizə fenomenidir. Bir fenomenin
təhlilində informasiyanın semantik məzmununun, ideya və anlayışların xatırlanmasına xüsusi
diqqət yetirilir. Bu kimi problemi anlama kontekstində təhlil edilir (4). Biliklərin tətbiqi prosesi də önəmlidir. Bu prosesin intellektual tərəfləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Yaradıcı
təxəyyülün tətbiqi effektlidir. Bu prosesdə aktivliyin vərdişlər və bacarıqlar kimi instrumental
əsasları köklü rol oynayır.
İdeyalar, məlumatlar haqqında mühakimə yürütmək, mühüm qərarlar çıxarmaq,
münasibət bildirmək – sinif məkanında qiymətləndirmənin üfiqləri belədir. “İnkişaf” səviyyələr ardıcıllığı çoxcəhətlidir. Onun vektoru, ilk növbədə, təfəkkür əməliyyatları ilə şərtlənir.
Analiz – sintez prosesləri təfəkkürün başlıca atributlarıdır. Lakin bu prosesə sistemli yanaşmaya, şagirdlərdə müqayisə ümumiləşdirmə və mücərrədləşdirmə əməliyyatlarının formalaşmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Fikri əməliyyatlar fenomenoloji səpgidə bilavasitə əqli keyfiyyətlərlə bağlıdır. Mahiyyətcə fikri əməliyyatların fərdi-tipoloji xüsusiyyətləri bir tərəfdən, əqli keyfiyyətlər əsasında
formalaşır, digər tərəfdən isə keyfiyyətlərin formalaşması onların intellektual inkişafının mühüm istiqamətlərindən biri olmalıdır.
Müasir psixologiyada ağlın müxtəlif keyfiyyətləri fərqləndirilir. Bir qayda olaraq onları
dixotomik ölçülərlə fərqləndirirlər. Ağlın dərinliyi, genişliyi, çevikliyi, sürətli, səbatlığı, qənaətcilliyi, müstəqilliyi və ya məntiqliyi son dərəcə dəyərli keyfiyyətlərdir. Onlar bir – birilə
qarşılıqlı surətdə əlaqədardır. Bu keyfiyyətlərin praktik effektləri son dərəcə böyükdür.
“İnkişaf” taksonlar sistemində təfəkkür, təxəyyül, hafizə və nitqin inkişafı problemləri
də ayırd edilib. Məsələnin nəzəri-metodoloji məntiqi belədir: inkişaf prosesinə müasir təhsil
konsepsiyasında xüsusi əhəmiyyət verilir. Inkişafetdirici təlim prosesi prinsipi müasir təhsil
nəzəriyyəsinin vektoru kimi dəyərləndirilir. Bu, mürəkkəb və çoxcəhətli prosesdir. Taksonomiyada bu mürəkkəb problem iki aspektdə – təfəkkür prosesləri və əqli keyfiyyətlər ayırd
edilir və şərtləndirilir. Lakin sinif məkanında inkişaf məsələlərini həll edəndə problemə, məsələn, təfəkkür probleminə sistemli yanaşmaq, onu psixoloji meyarlarla intellekt kontekstində
əsaslanmaq zəruridir.
Bu kontekstdə təfəkkürün təxəyyüllə əlaqəsi məsələləri də ayırd edilməlidir. Son zamanlar təfəkkür prosesinə yaradıcılıq ölçüləri ilə yanaşırlar və buna təbii hal kimi baxılmalıdır.
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Ф.Н. ИБРАГИМОВ, К.Р. ЭЙВАЗОВА
ЕДИНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И РАЗВИВАЮЩЕЙ
ФУНКЦИЯМИ ОБУЧЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
Опираясь на идею возможности превращения в технологическое производство, которое
является конкретным результатом процесса обучения в статье к данному процессу (процесс
обучения) относиться как технологическому. Принимается во внимание то, что результат этого
технологически-производственного процесса является уровнем, которое учащиеся приобрели
согласно таксонам «учения», «развития» и «культуры».

F.N. IBRAHIMOV, K.R. EYVAZOVA
THE UNITY OF THE TRAINING AS EDUCATIVE
AND DEVELOPMENTAL FUNCTIONS
SUMMARY
Supporting the idea of possibility about the changing of concrete result of the training process
turning to the process of technological production as technological process. It is intended that this
technological process is corresponding of the students` level of the learning, developmental and
cultural taxonomy.
This system becomes perfect then when the aim is correspond the hierarchical order of
education, development and upbringing as student – students, teacher – students activities.
rəyçi: pedaqoji elmlər doktoru, prof. R.L.Hüseynzadə
Redaksiyaya daxil olub: 28.11.2011
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R.S. QASIMOVA
AMİ-nin Gəncə filialı
(Gəncə ş., Xətai pr.,56)

ŞAGİRD ÖZÜNÜTƏRBİYƏSİNİN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA
Açar sözlər: təlim prosesi, özünütərbiyə, tərbiyə vasitəsi, tərbiyə metodları, tərbiyənin mərhələləri.
Ключевые слова: процесс обучения, самовоспитание, средство воспитания, методы воспитания,
этапы воспитания.
Keywords: training process, self-education, means of education, methods of education, stages of
education.

Uzun müddət elmi-pedaqoji və metodik ədəbiyyatda özünütərbiyə metodları ilə bağlı
mübahisələr getmişdir. Bəzi müəlliflər A.İ.Koçetov (1, s. 51) metodları fəaliyyət qrupları,
bəziləri A.Y.Aret (2, s. 29) bu fəaliyyət qruplarını özünütərbiyə priyomları kompleksi adlandırmış və onları üç qrupa bölmüşdür: 1) özünüdərk; 2) özünüməcbur; 3) özünüələalma.
Başqa müəlliflər isə özünütərbiyə metodlarını (A.İ.Ruvinski) (3, s. 262) vasitə, digərləri
isə (R.F.Kovalyov) (4, s. 160) üsul adlandırmışdır.
Bilirik ki, priyom öz-özünə təsir üsuludur. Həm də məlumdur ki, bir neçə priyomun
məcmuyu metodu təşkil edir. Vasitə dedikdə isə işi nəyin köməyi ilə görmək deməkdir.
Apardığımız nəzəri tədqiqat, özünütərbiyə işinin yaxından öyrənilməsi bizə belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, yuxarıda adları çəkilən üsulları metod adlandıraq. Çünki onlar
şəxsiyyətin öz üzərində aparacağı işi həyata keçirmə üsullarıdır. Bu metodlar özünütərbiyə prosesində ayrı-ayrılıqda mümkün olmayıb, bir-birini tamamlamaq əsasında səmərə verə bilər.
Özünütərbiyə işini təşkil edən vasitələr: özünüdərk, özünənəzarət, özünüməlumatlandırma, özünəöhdəlik, özünüidarə, özünüinandırma, özünüstimullaşdırma, özününizamlamadır.
Əvvəlcə özünüdərk metodu üzərində dayanaq. Özünütərbiyə prosesi şagirdin şüurlu fəaliyyətidir; yəni özünütərbiyə özünüdərkdən, öz ləyaqətini və çatışmazlıqlarını öyrənməkdən
başlayır. Bu isə ilkin yeniyetməlik dövründə yaranır. Kiçik yaş dövrlərindən fərqli olaraq yeniyetməlik və ilk gənclik dövründə şagirdin fiziki ölçülərinin artması, cinsi yetişməsi onu kəskin
zahiri və daxili dəyişikliklərə gətirib çıxarır ki, buda onda özünə, öz “Mən”inə maraq yaradır.
Buna görə də yuxarı siniflər şəxsiyyətin və onun dünya görüşünün formalaşması,
idealların və inamların yaranması dövrüdür. Məhz bu yaşda uşaqlar həyatda öz yerlərini
tapmağa, vəzifələrini mürəkkəbləşdirməyə çalışırlar. Onları yalnız kim olmaq yox, həm də
necə olmaq sualı düşündürür. Şagirdlər artıq ətrafdakılara və özünə kənardan göz yetirməyə,
özlərinə və ətrafdakılara qarşı tələbkar olmağa başlayırlar.
Özünüdərkin rolu şəxsiyyətin həyatında böyükdür. Özünüdərk prosesində şəxsiyyətdə
öz imkanlarını və həyatda yerini müəyyən etmək bacarığı əmələ gəlir. Bu da imkan verir ki,
insan öz qarşısına müəyyən məqsəd, konkret vəzifələr qoysun və onları həyata keçirmək üçün
plan cızsın. Bütün bunlar isə özünü, müsbət və mənfi tərəflərini öyrənmədən mümkün deyildir. Şagird şəxsiyyətinin gələcəkdə tam şəkildə formalaşması, özünütərbiyəsi onun özünü
dərk etməsindən, düzgün qiymətləndirməsindən asılıdır.
İnsanın öz güclü və zəif tərəflərini anlaması aktiv fəaliyyətdə baş verir. Fəaliyyət nə qədər genişdirsə, şəxsiyyət özünü obyektiv qiymətləndirmək üçün daha böyük imkanlara yiyələnir. Şagirdin ünsiyyət dairəsi nə qədər genişdirsə, bir o qədər də onun özünü başqaları ilə
müqayisə etmək, mənfi və müsbət tərəfləri ilə tutuşdurmaq imkanı artır. Məhz bu cəhətdən
özünüdərk özünəqiymət və özünütənqidin əsasını təşkil edir.
Dərketmənin nəticəsi kimi mənlik şüuru meydana gəlir. Özünüdərk birdən-birə yaranmır. İnsan biliklərə yiyələnmək prosesində, digər insanlarla münasibətdə olmaqla və fəaliyyət
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prosesində özünü dərk etməyi öyrənir. Yuxarı sinif şagirdi insan xarakterini, onun davranış
motivlərini dərk etdikcə, müxtəlif həyati şəraitdə ayrı-ayrı şəxsləri müşahidə etməyə, ətrafdakı tarixi şəxsiyyətləri, bədii əsərlərin qəhrəmanlarını öyrənməyə marağı artır. Bu da öz
“Mən”inin mahiyyətini daha dərindən başa düşməkdə ona kömək göstərir.
Şüur əsasında çox mürəkkəb proses olan Mənlik şüuru yaranır və inkişaf edir. Fərd bu
zaman dərketmənin həm obyektinə, həm də subyektinə çevrilir.
Mənlik şüuru şəxsiyyətin inkişafının qanunauyğun təzahür formasıdır. O, pedaqojipsixoloji kateqoriya olub insanın başqa insanlarla münasibətdə və həqiqətlər sistemində özünü
dərketməsidir. Mənlik şüuru şəxsiyyətin hansı tərəfə meylini (həyati məqsədlərini, idealını,
əsas ehtiyaclarını, hakim maraqlarını, özünüdərk, özünəqiymət, özünəqarşı tələbkarlıq və s.
kimi elementləri, özündə birləşdirir. İnsanda mənlik şüuru tarixi və fərdi inkişaf prosesində,
başqalarını anlamaqla əmələ gəlir. Yəni insan özünü başqaları ilə müqayisə edə-edə, digər
insanlara onun münasibəti, digərlərinin ona göstərdiyi münasibət, istər-istəməz özünə qarşı da
münasibət yaradır.
Mənlik şüuru özünütəyin və özünütəsdiqlə, yəni insanın, o cümlədən, böyük məktəbyaşlı uşağın öz əməyini, məişətini, istirahətini, təhsilini və başqaları ilə qarşılıqlı münasibətini
düzgün təşkil etməsiylə sıx surətdə bağlıdır.
İnsan inkişaf etmiş mənlik şüuru vasitəsi ilə cəmiyyətdə öz vəziyyətini obyektivcəsinə
başa düşür, həyatda öz yerini, vəzifəsini, rolunu dəqiq təyin edir. Buradan da onun həyati
məqsədləri, maraqları və planları ortaya çıxır. Onda Vətənə, xalqa qarşı ən yüksək hisslər tərbiyə olunur, o, cəmiyyət qarşısında öz borcunu və vəzifələrini düzgün başa düşür.
Bir çox müəlliflər mənlik şüurunu tənqid edərək belə bir fikrə gəlmişlər ki, o, özünütərbiyəyə təsir göstərir. Bəzi müəlliflər isə bunların başqa-başqa proseslər olduğunu iddia edirlər.
Lakin aparılan tədqiqatlar bizim belə bir nəticəyə gəlməyimizə əsas verir ki, mənlik şüuru
şəxsiyyətin daxili inkişafının əsas səbəbidir.
Mənlik şüurunun elementləri artıq kiçik yaşlı məktəblilərdə hiss olunmağa başlayır.
Lakin düzgün özünəqiymət və özünütəhlil müəyyən həyat təcrübəsindən sonra ola bilər. Buna
görə də mənlik şüuru və onunla birlikdə özünütərbiyə orta və yuxarı sinif şagirdlərində
mümkündür və məqsədyönlüdür. Deməli, məktəblinin özünütərbiyə prosesinin fəallığı mənlik
şüurunun səviyyəsindən asılıdır. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür:
1. Mənlik şüuru özünütərbiyənin ən vacib amilidir.
2. Mənlik şüurunun inkişafı şəxsiyyətin özünütəkmilləşməsində, özünü
yetkinləşdirməsində əsas rol oynayır.
3. Mənlik şüurunun inkişafı, şəxsiyyətin özünə obyektiv qiymət verməsi, xüsusən
dərketmə marağına böyük təsir göstərir.
Şagirdin geniş və müxtəlif dərketmə marağına yiyələnməsi onun inkişaf etmiş mənlik
şüurundan xəbər verir. Bu maraqlar dünyanı və özünü dərk etməyə kömək göstərir.
4. Dərketmə marağının özünütərbiyəyə təsiri iki yolla ola bilər: a) birbaşa, yəni marağın
əqli özünütərbiyəyə təsir göstərməsi ilə; b) şəxsiyyətin ümumiyyətlə özünütəkmilləşməsinə
təsiri ilə.
5. Şagirdin əxlaqi cəhətdən özünütərbiyəsi onun şüurlu və obyektiv şəkildə özünə,
müsbət və mənfi cəhətlərinə qiymət verə bilmək bacarığından, öz işinə və hərəkətlərinə
düzgün münasibətdən asılıdır.
Burada özünəqiymət bir tərəfdən şəxsiyyətin özünüdərkin stimuluna çevrilir, digər
tərəfdən isə özünətələbkarlığın motivi rolunu oynayır. Deməli:
1) Şagirdlərin dərketmə marağının inkişafı onlarda mənlik şüurunun formalaşmasının
əsas şərtlərindən biridir.
2) Mənlik şüurunun inkişafının səmərəli olması şagirdin təhsildə, əməkdə, ictimaifaydalı işdə fəal mövqeyindən asılıdır.
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3) Özünütərbiyədə fəallıq və son müsbət nəticənin qazanılması yalnız inkişaf etmiş
mənlik şüurunun yaranması ilə mümkündür.
Mənlik şüuru özünüdərkin nəticəsi kimi meydana çıxır. Özünüdərk metodu özündə bir
neçə üsul birləşdirir: özünümüşahidə, özünütəhlil, özünütənqid, özünüanlama, özünüqavrama,
özü haqqında başqalarının fikrini öyrənmə, özünüyoxlama, özünəqiymət.
Özünüdərk özünüanlama ilə sıx surətdə bağlıdır. Özünüanlama öz fəaliyyətinin, hərəkətlərinin, həyati planlarının mahiyyətini müəyyən etməsi, cəmiyyətdə və kollektivdə insanın
öz yerini aydınlaşdıra bilməsi deməkdir. Özünüanlama özünütərbiyənin əsasında dayanır və
insanın bütün həyatı boyu davam edir.
Özünümüşahidə özünüqavramanın ayrı-ayrı aktlarından yaranır. Özünüqav-rama insanın, o cümlədən, yuxarı sinif şagirdinin, bu və ya digər keyfiyyətlərini və xüsusiyyətlərini
görə bilməsi ilə bağlıdır. Özünüqavramanın istiqaməti, gücü, dərinliyi, həcmi, davamlılığı,
çox sahəliliyi özünümüşahidə də müxtəliflik əmələ gətirir.
Özünümüşahidə birbaşa hadisə baş verdiyi və olub keçənlər yada salındığı zaman
yaranır. Özünümüşahidənin ən maraqlı variantı özünü başqa adam yerinə qoyub özü üzərində
müşahidə aparmasıdır. Özünütərbiyə prosesində özü haqqında başqalarının fikrini öyrənmə
çox mühüm rol oynayır.
Uşaq özü haqqında ilkin məlumatı onu əhatə edən adamlardan alır. İnsanı bütün ömrü
boyu başqalarının onun haqqındakı fikirlər izləyir. Bu üsulun şəxsiyyətin özünüdərk və özünütərbiyə prosesində əhəmiyyəti çox böyükdür. Aparılan tədqiqatların nəticəsi göstərir ki,
şagirdin bu fikirləri nəzərə alması fikir müəlliflərinin nüfuzundan çox asılıdır. Məktəbəqədər
yaş dövründə uşağın inandığı şəxs valideynlər, kiçik yaşlı məktəblilərdə müəllim, yeniyetmələrdə yoldaşlar və xüsusi hörmət bəslənən adamlar, gənclərdə isə müxtəlif şəxslərdir.
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Р.С. КАСЫМОВА
О СРЕДСТВАХ САМОВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
РЕЗЮМЕ
В статье анализированы методы и средства самовоспитания учащихся, выяснены возможности комплексного применения приемов самовоспитания. Установлено что, можно получить
хороший результат при взаимодействии методов самосознания, самозаставления и самоуправления. Потому что, эти понятия являются структурными компонентами процесса самовоспитания.
Статья служит обогащению теории педагогической психологии.
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The paper analyzes the methods and means of self-education students to investigate the
possibility of complex techniques of self. It is established that, you can get a good result in the
interaction techniques of self-consciousness. Because these concepts are structural components of the
process of self-education.
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МЯКТЯБЛИЛЯРИН БЯДЯН ТЯРБИЙЯСИНИН ПРОГРАМЫНА
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Болонийа просеси бу эцн глобаллашан тящсил сащяси цзря Авропа бирлийи мяканында
баш верян просесдир. Бу просеся ясас сябяб 19 ийун 1999-ъу илдя 29 Авропа дювлятляри тяряфиндян кечирилян тящсил Назирлийинин эюрцшцндя гябул олунмуш Болонийа Декларасийсы
олмушдур. Болонийа Декларасийсынын ясас мягсяди Авропа тящсил мцяссисяляриндя тялябя вя
шаэирдляря верилмиш биликлярин щяйата кечирилмясини тямин етмяк, ейни заманда дцнйа сявиййясиндя Авропа тящсилинин рягабятлийини артырмагдан ибарятдир.
Милли-мяняви дяйярляримизя хялял эятирмяйяряк вя бу дяйярлярля даща да зянэинляшяряк дцнйа мигйасында юз лайигли йерини тутмагда олан Азярбайъан 2005-ъи илдя Болонийа
просесиня гошулмуш вя бунунла баьлы мцвафиг ющдяликляр эютцрмцшдцр. Бу ющдяликлярдян
бири дя орта цмумтящсил мцяссисяляриндя кредит системинин тятбигидир. Цмумтящси орта
мяктябляриндя кредит системинин тядбигинин ващид гайдада апарылмасыны тямин етмяк
мягсяди иля кредит системи иля тядрисин тяшкили барядя нцмуняви ясаснамя щазырланмыш,
тясдиг олунмуш вя сонрадан она гисмян дяйишикликляр вя ялавяляр едилмишдир. Кредит системинин мащиййяти вя ясас шяртляри бу ясаснамядя юз яксини тапмышдыр. Шаэир вя тялябя юзцнц
идаряетмя системинин йарадылмасы вя она цмумтящсил мяктяблярин идаряолунмасында иштирак етмя щцгугларынын верилмяси вя бу щцгугларын горунмасы тядрисин кейфиййятини тямин
едян ясас механизмлярдян биридир.
Мцстягиллик дюврцндя тящсил мцяссисяляриндя эянъ няслин физики тярбийяси цзря ишин системи ясаслы шякилдя дяйишмякдядир. Цмуми инкишаф, щадисялярин мяняви-сийаси вя сосиал – игтисади истигамятлярдя тязялянмяси просеси эянъ няслин физики тярбийяси гаршысында ъидди
проблемляр гойур. Йениляшян тарих физики тярбийя просесинин дя тякмилляшдирилмяси вязифясини
иряли сцрцр.
Цмумтящсил мяктяблиляри тарихи кечмишимиз, сой-кюкцмцз, зянэин адят-яняняляримизля, халгымызын милли азадлыг уьрунда мцбаризяси иля таныш етмядян онларда Вятяня, доьма
йурда, мцгяддяс торпаьа мящяббят ойатмаг мцмкцн дейил. Бу эцн физики тярбийянин
мягсяди вя вязифяляринин ясасында Азярбайъан Республикасынын дювлятчилик идеолоэийасына,
милли идеолоэийайа йийялянмиш, мцстягил йарадыъы дцшцнъяйя, сащибкарлыг инамына, ишэцзарлыг баъарыьына, йцксяк яхлаги-интеллектуал щазырлыьа, мянявиййата вя милли мянлик шцуруна
малик вятяндашларын формалашмасы дайаныр.
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Бядян тярбийяси мцяллимлярин сорьу материалларынын, мяктяб директорлары иля апарылан
сющбятлярин, мяктяб материалынын юйрянилмяси вя тядгигинин тящлили эюстярди ки, бязи мяктяб
рящбярлийи демяк оар ки, бядян тярбийяси цзря тядрис програмынын (курикулум) вязиййятиня
тясирли кюмяк вя лазыми нязарят етмямишляр. Сон заманлар вязиййят дяйишмишдир. Мцяллимлярин чоху, (84% вя йохламаларын 26 актлары ясасында) мяктяб директорларынын гайьыкеш
мцнасибятляри гейд оунмушдур. Лакин, мяктяб директорлары, рящябрлийи, бядян тярбийяси
мцяллим коллективи йарадыъы иш арасында уйьунлуг надир щалларда щисс олунур.
Мяктябли идманчылар дярслярдян сонра ихтисаслашдырылмыш синифлярдя, Ушаг Эянъляр
Идман Мяктябляриндя (УЭИМ-дя), йа да идман ъямиййятляринин няздиндя айры-айры идман бюлмяляриндя мяшьул олурлар. Онлары мцяллим, мяшгчи, аиля вя иътимаи коллектив тярбийя едир. Лакин идманчы шаэирдлярин тярбийяси бунунла битимр. Онлардан щяр бири юзцнцтярбийя иля дя мяшьул олмалыдыр. О, юз яхлаги шцуруну йцксялтмяк, идрак габилиййятини
артырмаг йолу иля буна наил олур. Юзц тякъя тярбийянин обйекти кими галмыр, щям дя тярбийянин субйектиня чеврилир. Лакин шаэирдитн юзцнцтярбийяси юзбашына ахын кими эедя билмяз. Онун юзцнцтярбийясиня, мяктяб, мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляри вя аиля тяряфиндян ващид истигамятдя педагожи рящбярлик едилмялидир. Щяр щалда, бу ишдя апарыъы рол
мяктяб рящбярлийинин цзяриня дцшцр. Щазырда мяктяб ислащатынын иряли сцрдцйц вязифялярля
ялагядар олараг, юзцнцнтярбийянин ролу даща да артыр.
Мяктяб рящбярлийи иля бядян тярбийяси мцяллимляри бирликдя шаэирлярин юзцнцтярбийясини
тяшкил етмялидирляр. Мцшащидяляр эюстярир ки, идманчы шаэирдляр арасында мяняви давраныш
нормаларыны бу вя йа диэяр формада позмаг, тялим вязифясиня икинъи дяряъяли иш кими бахмаг щаллары аз олмур. Идманчы-шаэирдлярля апарылан мцсащябялярдян мялум олур ки, онлар
юзцнцтярбийянин ролуну кифаййят гядяр гиймятляндирмирляр вя бундан ялавя онларын юзцнцтярбийясиня кифайят гядяр педагожи истигамят верилмир. Мящз юзцнцтярбийяини баъармайан, йа да буна шцурлу сурятдя ямял етмяйян идманчы шаэирдляр давранышларында тез-тез
сящвляря йол верирляр.
Идманчы шаэирдлярля апарылан тярбийяви ишлярин мцвяффягиййяти билаваситя юзцнцтярбийядян асылыдыр.
Юзцнцтярбийядя, щяр шейдян яввял, идманчы шаэирдлярин яхаги шцруна тясир эюстярмяк
лазымдыр. Камил, габилиййятли давыаранышыны тящлил едир, файдалы вя зярярли щаллары, хейир вя
шяри бир-бириндян айырмаьы баъарырлар. Мящз белялринин фяалиййятиндя юзцнцтярбийя даща
мцвяффягиййятли нятиъя верир.
Юзцнцтярбийя иътимаи яхлаг нормаларына фяал мцнисбятидир. Щяр бир идманчы шаэирд
коллективдя фяалиййят эюстярдийи кими, онун юзцнцтярбийясчи дя коллективин тялябляри иля ялагядардыр. О, коллективин интизам вя давраныш тяляблярини дярк етмяли, юзцнц бу истигамятдя
щазырламалыдыр. Камил шаэирд бу тялябляря механики ямял етмир. Бунлары дцшцнъяли сурятдя
тящлил едир, иътимаи ящямиййятини дярк едир. Бу просесдя идманчы шаэирдля яхлаги кейфиййятлярин зярурятиня инам йараныр. Яхлаги нормалары вя давраныш тяляблярини мянимсямяк йолу
иля онда юзцнцтярбийя щисси инкишаф едир.
Юзцнцтярбийяйя мцнасибятдя щамы ейни олмур. Бязи шаэирдляр юзцня гаршы мясулиййятсиз олур, тез-тез бцдряйир, дяфялярля ъязалагдыгдан сонра юзцндяки гцсурлары ислащ етмяйя башлайыр. Бир башгасы ися щадисяляря даща шцурлу мцнасибят бясляйир. Яхлаги давраныш
гайдаларына ямял етмяк адяти цчцн щямишя кянардан тясир эюстяриля билмяз. Мяктяблинин
йарадыъы мцнасибяти, дахили-мяняви гцввяси буна ещтийаъ доьурмалыдыр.
Юзцнцтярбийянин ясасында бир-бири иля цзвц сурятдя баьлы олан компонентляр тяшкил
едир: юзцнцдяркетмя, юзцндянязарят, юзцнцтящлил, юзцнцгиймятляндирмя. Бу кейфиййятлярин
васитясиля идманчы мяктяблиляр йцксяк яхлаги шцура истинад едир вя яхлаги щярякятяляри
шцурлу сурятдя истигамятляндирмяйя, щисс етдийи нюгсанларыны язмля арадан галдырмаг вя
мяняви камиллийини артырмаьа имкан тапыр.
Юзцнцтярбийянин йухарыда ады чякилян васитяляринин (юзцнцдяркетмя, юзцнянязарят,
юзцнцтящлил, юзцнцгиймятляндирмя) щяр бири айрыъа изащат тяляб едян анлайышлардыр.
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Идманчы шаэирдлярля апарылан тярбийя ишиндя мотивляшмя онларын яхлаги давранышыны
тянзим едян мцщцм тяфяккцр цсулларындан биридир.
Мотивасийа йалныз шяхси дейил, иътимаи мащиййят дашыйыр. Еля едилмялидир ки, иътимаи
мотив (сябяб) идманчы цчцн щямишя сярфяли олсун. Саьлам мотивляр шяхся юз габилиййят вя
баъарыьыны файдалы йолда сярф етмяйя йардым эюстярир.
Мцяллим, мяшгчи юз йетирмялярини инандырмалыдыр ки, иътимаи мотиви зяиф олан адамын
юзцнц гиймятляндирмяси обйектив ола билмяз: башгасынын ямяллярини мянфи, юз ямяллярини
ися мцсбят гиймятляндиряр. Бу сябябдян юзцндян разылыг, ловьалыг, тянгидя дюзмямяк щаллары баш верир, шяхсиййят иля коллектив рящбярляри арасында наразылыг йараныр. Башгасынын габилиййятиня азалдылмыш яхлаги мейарла йанашан идманчылар да олар. Беля нюгсан ъящятляр
онун иътимаи фяаллыьына, габилиййят вя истедадынын ашкар едилмясиня манечилик тюрядир: йа
ирадясизлик, йалтаглыг, принсипсизлийя, йа да кин сахламаьа, гисас алмаьа, агрессив щиддятя
эятириб чыхарыр, зор вя йа щийля ишлятмякля «щюрмят» газанмаг кими ейбяъяр кейфиййятлярин
формалашмасы иля нятиъялянир. Она эюря дя щяр бир идманчы-шаэирд ятрафдакыларын – коллектив
рящбярлийин ряйини юзц цчцн мейар сечмялидир.
Щяр шейдян яввял, бядян тярбийяси вя идманла даим мяшьул оланлары щяртяряфли юйрянмяк лазымдыр. Онлары тялим мяшьяляляриндя, идман бюлмяляриндя, йарышларда, кянар йерлярдя ятрафлы вя планлы шякилдя мцшащидя етмяйин юзц юзцнцтярбийядян ютрц лазыми материал
верир. Бядян тярбийяси мцяллими вя мяшгчиляр идманчылары мцшащидя едяркян, хцсусиля фикир
вермялидирляр ки, идманчы шаэирд тякликдя вя коллективдя юзцнц неъя апарыр: онун мараг
сащяляри щансылардыр; йолдашларына мцнасибяти неъядир; тянгидя неъя реаксийа верир; тянгид
вя юзцнцтянгидин тялябляриня ямял едирми; нязакят гайдаларыны эюзляйирми; юзцнц садя вя
тявазюкяр апарырмы; иътимаи тапшырыглара неъя мцнасибят бясляйир; ряьбятляндирмя вя ъяза
тядбирляри она неъя тясир эюстярир; гялябя вя уьурсузлугдан неъя тясирлянир; она верилян
аьыллы мяслящятляр; яхлаги сющбятляр неъя тясир едир; эцн режиминя ямял етмяси неъядир;
сюзцндя мющкямдирми; сюзц иля ямяли вящдят тяшкил едирми; дост вя йолдашлары неъя адамлардыр; щяйаъанлы дягигялярдя юз щисслярини ъиловлайа билирми; сящвлярини эюстяряркян бундан
мцсбят нятиъя чыхарырмы; цзр истяйирми, гаршыйа чыхан гцсурлардан юзцнц хилас етмяйя габилиййяти чатырмы, идман аляти вя аваданлыглара мцнасибяти неъядир; юзцнцн сялигя сящманы
неъядир; йолдашларына тялябкарлыьы иля юзцня гаршы тядябкарлыьы зиддиййят тяшкил етмир ки; она
эюстярилян етимады неъя доьрцлдцр; шяхси мотиви иля иътимаи мотиви неъядир вя с.
Мяктяб бядян тярбийяси рящбярляри вя мяшгчиляр мцшащидя дяфтяри апармалыдырлар.Бу
дяфтярдя щяр бир идманчыйа айрыъа сящифя айрылыр. Онларын давраныш вя щярякятляриня аид щяртяряфли мцшащидяляр мцнтязям, гейдя алыныр. Мцшащидяляр адятян юйрянилян шяхси хябярдар
етмядян апарылмалыдыр. Лакин, бязи щалларда интизамсыз идмнчылары юз мянфти щярякятляриндян чякиндирмяк цчцн (мцяййн яхлаги щярякятляря адят йаратмаг цчцн) «мян сяни
мцшащидя едяъяйям» - дейя хябярдар етмяк олар.
Идманчы шаэирдлярля юзцнцтярбийяйя даир тярбийяви иш апрармаг цчцн мцшащидя материалларындан истифадя олунур. Мцшащидянин нятиъяси олараг мяктяб бядян тярбийяси мцяллими вя мяшгчи кими неъя йанашмаьы, щансы тядбирлярдян вя щансы тярбийяви васитялярдян
истифадя етмяйи гярарлашдырыр.
Тярбийяви тядбир щям планлашдырылмыш мцшащидя просесиндя вя щям дя мцшащидя там
гуртардыгдаган сонра, йяни мцшащидянин цмумиляшдирилмяси ясасында эюрцлцр. Бц гайдалардан щяр биринин юз йери вар, щяр икисиндян юзцнцтярбийядян ютрц истифадя едилир вя
шаэирдин яхлаги инкишафы цчцн она истигамият верилир. Планлы мцшащидя просесиндя гаршыйа
чыхмыш бязи ъидди давраныш гцсурларына эюря идманчы иля дярщал данышмаг, оператив тядбир
эюрмяк лазымдыр (тясадцф едилян кобудлуг вя интизамсызлыг щалларына гаршы тярбийяви тядбири эеъикдирмяк олмаз).
Идманчынын яхлаги истигамятини, мотив вя мейлини юйрянмяк цчцн мцшащидя иля
йанашы, диэяр методлардан: суал-ъаваб, анкет сорьусу, експеримент вя с. истифадя едилир.
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Мяктяб бядян тярбийяси рящбярляри вя мяшгчиляр тялимдя, мяшгдя вя йарыш заманы
идманчынын давранышыны, мцнтязям гиймятляндирмялидирляр. Адятян, шаэирдля сющбят фярди
вя коллектив формаларда апарылыр. Бу сющбятляр щям йахшы давранышы олан вя щям дя гябащятя йол вермиш шаэирд иля апарыла биляр. Ялбяття, сющбят щярянин юз хцсусиййятляриня, мцяллимин юз мягсядиня уйьун сурятдя апарылыр. Адятян, идман йарышларындан сонра, синифдя
дярсляриня даваам едян шаэирдлярин давранышындан яксяр щалларда мцяллимляр разы галмырлар: «юзлярини пис апарырлар», «яркюйцнлцк едирляр», «дярслярини юйрянмирляр», «бош-бошуна
отурурлар» – дейя данышырар.
Тярбийяви тясир заманы мцяллим лазым эялдикъя, шаэирдин яввялляр мцшащидя едилян
нюгсанларыны да она хатырлатмасы файдалыдыр. Фярди сющбят там нясищятчилик характери дашымамалыдыр. Мясялян, кобудлуьуна эюря ойундан кянар едилмиш бир идманчы иля мяшгчи
фярди сющбят едяркян, еля ситуасийа йаратмалыдыр ки, идманчы йол вердийи гейри етик давраныш
цчцн пешманчылыг щисси кечирсин, цзр истямяли олсун. Мцяллимин сорьу-суалы ъидди вя
мянтигли олмалыдыр. «Сян неъя щярякят етмяли идин?», «Бу вязиййяти вя юз щярякятлярини неъя
гиймятляндирирсян?», «Вязифя нядян ибарят олмалыдыр?», «Юзцнц неъя доьрултмалысан?»,
«Цзяриня ня кими ющдяилик эютцрцрсян?», (ъяза мягсядиля, она файдалы бир ишин иърасыны да
тапшырмаг олар). Идманычы шаэирд бу суаллара ъаваб веряркян, онун етирафларынын сямими
олуб-олмадыьыны сечмяк, защири ифадядян пешманчылыг щисси кечириб-кечирмядийини билмяк
чятин дейилдир. Сющбятин бу истигамятиндя юзцнцдяркетмядя, юзцнцгиймятляндирмядя эцълц тясир баьышлайыр. Мцяллим сющбятя йекун вурур: «доьру данышыдыьын цчцн вя нюгсанлары
етиаф етдийин цчцн эцнащыны баьышламаг олар. Цмид едирям ки, сян юзцнц дярк едирсян вя
юзцнц доьрулдаъагсан. Биз няинки сяндян интизамсызлыг эюзлямярик, щяля инанырыг ки, йолдашларына нцмуня олаъагсан…» Мцяллим сющбяти узатмамалыдыр, нюгсанлара йол вермиш
шаэирдин юз щярякятини тящлил етмясиня, етираф етмясиня, цзр истямясиня шяраит йаратмалыдыр.
Идманчы шаэирдля коллектив гаршысында да сющбят щямин истигамятдя апарылмалыдыр. Идманчы шаэирдин коллектив гаршысында цзр истямяси даща чох тясиря маликдир. Идманчы шаэирдин
коллектив гаршысында етирафлары, мясулиййят щисс етмяси, виъдан язабы кечирмяси онун яхлаги
мотивасийасынын гиймятини ифадя едир.
Билмяк лазымдыр ки, шаэирдлярдя мцяййн габилиййят тяляб едян идман фяалиййяти кюнцллцдцр. Дцзэцн олмайан мцнасибят щяля идмана мющкям баьланмайан йенийетмя вя
эянъи бу фяалиййятдян чякиндиря биляр. Трбийяви тясир васитяляриндян истифадя едяркян, шаэирдин ня дяряъядя идмана баьлылыьыны билмяк лазымдыр. Яэяр гябащятя йол вермиш шаэирдин
идмана црякдян баьлы олдуьуна яминикся, онунла даща ъиди данышмаг олар. Цмумиййятля, щяр ъцр тярбийяви тясир онлары идман фяалиййятиндян чякиндирмямяли, яксиня, даща да
марагландырмалыдыр. Эцнащэары ъязаландыраркян, о ъцмлядян, мязяммят едяркян, онун
йахшы ъящятлярини дя хатырлатмаг лазымдыр. Ядалят вя идманчынын эяляъяйи щаггында гайьы,
щуманист мцнасибят буну тяляб едир. Еля едилмялидир ки, идманчы шаэирд онунла сющбятдян
сонра эцнащыны дяриндян дцшцнсцн: «Мяндя тягсир чохдур, мян юзцмц тярбийя етмялийям…» Беля ситуасийанын йарадылмасы идманчынын юзцнцтярбийяси цчцн, яхлаги тякмилляшмяси цчцн ясас верян юзцнцдяркетмяйя, юзцнцгиймятляндирмяйя кюмяк едир.
Тяърцбяли бядян тярбийяси мцяллимляри шаэирдлярин юзцнцтярбийясиня кюмяк эюстярян
даща чох васитялярдян истифадя едирляр. Мясялян, онлар щяр кясин йаш вя идрак сявиййясиня
эюря:
- яхлаги шцуруна, давараныш мядяниййятиня тясир эюстярян ядябиййатлар эюстярир,
бунларын охунмасына нязарят едир;
- юзцнцтярбийя, юзцнцдяркетмя, юзцнягиймят, яхлаги мотивасийа иля баьлы яхлаги
сющбят, мцщазиря, суал-ъаваб эеъяляри, диспутлар, диалоглар вя с. тяшкил едир;
- яхлаги нцмунялярдян истифадя едир;
- бядян тярбийяси вя идмана аид кинофилмляря коллектив бахыш вя онларын мцзакирясини
тяшкил едир;
- бядии ясярлярин вя йа мцяййн ядяби образын мцзакирясини кечирир;
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- идманчы шаэирдин юзцнцтярбийяси цчцн яхлаги давраныш гайдалары (10-15 маддядян
ибарят) тяртиб едир. Идманчы шаэирдляри бунларла таныш едир вя бунлара ямял олунмасыны тяляб
едир;
- ряьбятляндирмя вя ъяза тядбирляриндян сямяряли истифадя едир;
- идманчы шаэирдляри иътимаи ишляря ъялб едир, бядян тярбийяси вя идман сащясиндя онлара мцвафиг иътимаи вязифяляр (иътимаи тялиматчы, информасийачы, мяшгчи, щаким, капитан,
ашаьы синифлярин бядян тярбийясиня щамичилик вя с.) тапшырыр.
Мяктябин рящбяр ишчиляри, бядян тярбийяси мцяллимяри вя мяшгчиляр цчцн бцтцн бу суал
вя васитялярдян истифадя едяряк, идманчы шаэирдлярдя юзцняинам тярбийя етмялидиряр.
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MƏKTƏBDƏNKƏNAR TƏRBİYƏ MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ PEŞƏYÖNÜMÜ
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Ümumtəhsil məktəblərində olduğu kimi, məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində də
uşaqların fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Son illərdə pedaqoq və psixoloqlardan P.İ.Qorbunov, K.K.Platonov, P.M. Yakobson,
Y.N.Yeres, A.M.Kolesova, L.S.Slavina və başqaları şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və fərdi yanaşmaya aid bir sıra əsərlər yazmışlar.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan pedaqoji ədəbiyyatında şagirdləri öyrənməyə və fərdi
yanaşmaya aid professor B.B.Komarovski, professor M.Mə-hərrəmov, professor M.Həmzəyev, professor S.Axundov və başqaları bir sıra əsərlər yazmış və maraqlı fikirlər söyləmişlər.
M.İ.Lyubitskinanın “Müstəqil iş zamanı aşağı sinif şagirdlərinə fərdi yanaşma” adlı namizədlik dissertasiyasının I fəslində məktəblilərin təlim fəaliyyətində fərdi yanaşmanın mühüm bir prinsip kimi rolundan bəhs edilir. Müəllif buradan belə düzgün nəticəyə gəlir ki,
müəllim o vaxt şagirdlərə təsir göstərmək üçün əlverişli yol tapa bilər ki, şagirdlərin fəaliyyətində onları işə sövq edən səbəbləri dərindən öyrənsin (1).
Şagirdlər arasında fərdi fərqlər və fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması məsələsi hələ
vaxtilə böyük çex pedaqoqu Y.A.Komenskini də maraqlandırmışdır. O, öz müəllimlik təcrübəsi əsasında ayrı-ayrı şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini yaxşı bilmiş, yaş xüsusiyyətlərini,
fərdi elementi nəzərə alaraq, onlara humanist münasibət bəsləməyi irəli sürmüşdür. Y.A.Komenski qabiliyyətlərə görə insanlar arasında fərdi fərqləri müəyyən edərək, özünəməxsus tipologiya aparmışdır. Bunlarla əlaqədar olaraq o yazır: “Bəzi adamların qabiliyyətləri iti, o birininki kütdür, bəzilərininki yumşaq və elastiki, o birilərininki isə sərt və yenilməzdir: bəziləri
bilik naminə meyl edir, o biriləri isə mexaniki fəaliyyətdən çox zövq alırlar” (2).
Rus pedaqoji ədəbiyyatında fərdi yanaşma sahəsində M.V.Lomonosovun da (17111765) dəyərli fikirləri vardır. O, “Akademiya gimnaziyasının reqlament layihəsi” əsərində
müəllimlərdən uşaqların daxili aləmlərini, xüsusilə “ağıl və hafizələrini” öyrənməyi tələb
edirdi. Lomonosov həmin layihədə yazır: “Müəllim hər bir şagirdin qabiliyyətinə nəzər yetirməlidir, onun müvəffəqiyyətini öyrənməlidir. O, bilməlidir ki, kimdən nə gözləmək və hər
kəsə nə kimi tələb vermək olar” (3).
M.V.Lomonosov fərdi xüsusiyyət adı altında hər bir şagirdin qabiliyyət və meylini başa
düşür və göstərir ki, səy və ciddi təlim əməyi olmadan ən güclü qabiliyyət, eləcə də yüksək
müvəffəqiyyət əldə etmək olmaz.
Keçən əsrin sonunda və XX əsrin başlanğıcında ictimai, bədii və pedaqoji fikrimizin
görkəmli nümayəndələrindən Məhəmməd Tağı Sidqi, Nəcəf bəy Vəzirov, Firidun bəy Köçərli, Soltan Məcid Qənizadə və başqaları insanın ayrı-ayrı fərdi keyfiyyətlərini nəzərə alaraq,
ona düzgün yanaşmağa dair qiymətli fikirlər söyləmişdir. Həmin fikirlər bu gün də aktualdır
və məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində nəzərə alınması faydalıdır.
Çox vaxt məktəbdə və məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində fərdi xüsusiyyətlərin
nəzərə alınması və fərdi yanaşma şagirdlərin öyrənmə, hər bir uşağı tanıma ilə başlanır, bu261
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nunla da tamamlanır. İstər müəllim, istərsə də dərnək rəhbəri şagirdi heç vaxt sadəcə olaraq
tanıma xatirinə öyrənməməlidir. Öyrənmə zamanı şagirdin fiziki və psixi inkişafı, uşaq şəxsiyyətinə təsir edən amillər nəzərə alınmalıdır. Bu məqsədlə müəllim şagirdi fəaliyyət prosesində ailə və məktəbdə, ictimai yerlərdə öyrənməlidir. Bu baxımdan şagirdi öyrənmək üçün
aşağıdakı prinsiplərə əməl etməyi məqsədəuyğun hesab edirik:
1. Hər bir şagirdin öyrənilməsi tərbiyəçinin qarşıya qoyduğu böyük məqsədlərdən irəli
gəlməli, uşağın inkişafına normal təsir göstərməlidir.
2. Şagirdin öyrənilməsi fəaliyyət prosesində aparılmalıdır. Bu zaman uşağa təsir edən
adamlarla yanaşı, əşya və hadisələr də nəzərə alınmalıdır.
3. Şagirdi tədricən öyrənmək, bu zaman onun xarakter əlamətlərini statikada deyil,
dinamikada götürmək lazımdır.
4. Şagirdi öyrənərkən ancaq fakt dalınca qaçmamaq, həm də ayrı-ayrı əlamətləri törədən
səbəbləri müəyyən etmək lazımdır.
5. Tərtib olunmuş hər bir xarakteristika şagirdin gələcək inkişafı üçün perspektiv
yaratmalı, onun gələcək inkişafına xidmət etməlidir və s.
Şagirdi öyrənərkən onun əməksevərliyini bilmək də çox əhəmiyyətlidir. Onun təlim
əməyinə və fiziki əməyə münasibəti nə vəziyyətdədir; əməyin ayrı-ayrı növünə necə yanaşır,
əgər əməyə mənfi münasibət varsa, bu haradan irəli gəlib, özünü kollektiv əməkdə necə göstərir və s.
Şagirdlərin hərtərəfli qabiliyyətə malik olan insan kimi yetişməsində məktəbdənkənar
tərbiyə müəssisələrinin özünəməxsus rolu vardır. Məktəbdə olduğu kimi, məktəbdənkənar işlərdə də şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almağın, kollektiv fəaliyyət prosesində kollektivi ahəngdar mütəşəkkil surətdə yetişdirmək, elmi biliklərə yiyələndirmək üçün hər bir
şagirdə fərdi yanaşmağın böyük əhəmiyyəti vardır.
Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində aparılan işlər məktəbin ümumi təlim-tərbiyə
işinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. O, hər cür bacarığa, qabiliyyətə malik olan insan yetişdirmək
məqsədinə xidmət edir. Bu işin düzgün təşkili hər bir şagirdin təlim müvəffəqiyyətinin artmasına kömək edir, maraq və meylinə müvafiq məşğələ və əyləncə növü seçməsinə imkan yaradır,
yaradıcılığını inkişaf etdirir. Buna görə də məktəbdənkənar tərbiyə işinin təşkilinə aşağıdakı
tələblər verilir ki, bunlar da uşaqların fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasında az əhəmiyyət
daşımır.
1. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində aparılan işlər məktəbdə aparılan işlə üzvü
surətdə bağlı olmalıdır;
2. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində uşaqlarla aparılan fərdi işlər uşaq və
yeniyetmələrin hərtərəfli marağını təmin etməlidir;
3. Aparılan söhbətlər, nümunələr müasir həyatla sıx bağlı olmalıdır;
4. Şagirdlərlə aparılan fərdi işlər hər bir şagirdin dünyagörüşünün genişlənməsinə,
yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına biliyinin möhkəmlənməsinə kömək etməlidir.
Məktəbdənkənar tərbiyə işlərində şagirdin təlim fəaliyyəti başqa xarakter daşıyır.
Burada şagirdə daha çox müstəqillik verilir. İş prosesində şagird əsasən öz biliyindən istifadə
edir, kənardan kömək olmadığı halda, onu yeni bilik sahəsinə tətbiq edir, təcrübədən keçirir.
Məktəbdənkənar işlərin bir çox növlərində geniş şagird kütləsi deyil, maraq meylinə
görə bir qrup şagird iştirak edir. Bu da ayrı-ayrı şagirdlərə fərdi yanaşmaq üçün istər müəllimə, istərsə də dərnək rəhbərlərinə geniş imkanlar verir.
İstər biliyə, istərsə də texnikaya tələbat yaratmaqda dərslə yanaşı, məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində aparılan işlər də müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, məktəbdənkənar işlərə həddən artıq cəlb edilmə və işin düzgün təşkil edilməməsi
şagirdlərin marağına mənfi təsir göstərə bilər. Məhz ona görə də müəllim-dərnək rəhbəri
şagirdləri belə işlərə cəlb edərkən, onların hər birinin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır.
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Bu zaman şagirdləri elə işə cəlb etmək olar ki, bu həm onun təlimə olan maraq və meylini
artırar, həm də qabiliyyət və bacarığını inkişaf etdirər.
Şagirdin fərdi xüsusiyyətinə, qabiliyyət və meylinə müvafiq elə məktəbdənkənar iş, dərs
müəyyən etmək lazımdır ki, bu iş onun həm zövqünə, həm də müəyyən fənnə olan marağına
müsbət təsir göstərsin.
Şagirdi hər hansı məktəbdənkənar işlərə cəlb edərkən elə etmək lazımdır ki, o tərbiyə
obyektinə çevrildiyini hiss eləsin. Ayrı-ayrı şagirdlərdə peşəyə maraq yaratmaqda da onun
böyük əhəmiyyəti vardır.
Şagirdlərin məktəbdənkənar işlərə cəlb edilməsi fərdi xüsusiyyətlərini, biliyindəki üstün
cəhətləri, çatışmazlıqları öyrənməklə sıx bağlıdır. Dərsdə olduğu kimi məktəbdənkənar işlərdə
də şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün geniş imkanlar vardır. Belə ki, dərnək
rəhbəri uşaqların meyl və maraqlarını, bacarıqlarının hansı sahəyə daha çox istiqamətləndiyini
hiss etdikdə, o sahədə göstərişlər verir və onları uyğun peşələr üzrə dərnəklərə cəlb edir. Bu
zaman uşaq və yeniyetmələr yaradılan imkanlar daxilində öz bilik və bacarıqlarını sərf edirlər
ki, bu da onların gələcəkdə hansı peşəyə istiqamətlənməsinə və ya hansı peşə seçməsinə zəmin yaradır.
Buradan aydın olur ki, şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini bilmək azdır, onlara vaxtında
köməklik göstərmək lazımdır.
Təcrübələr göstərir ki, bəzi müəllimlər fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması prinsipinin
tətbiqində mühüm rol oynayan fərdi keyfiyyətlərin öyrənilməsi metodikasına dərin yiyələnməyiblər. Onlar ayrı-ayrı şagirdlərin fərdi keyfiyyətlərini, onların biliyindəki üstün və zəif cəhətləri düzgün müəyyənləşdirmədən təlim-tərbiyə işi aparırlar. Bu da əsasən müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnir. Bəzi müəllimlər isə fərdi yanaşmanı çox səhv olaraq, ancaq dərslərdən
müvəffəq qiymət almayanlara və intizamsızlıq edən şagirdlərə aid edirlər. Bu zaman şagirdlərin meyl və marağı, müxtəlif peşəyə həvəsi, qabiliyyəti və bacarığı kənarda qalır.
Beləliklə, apardığımız tədqaqat işinin nəticəsi sübut edir ki, məktəbdənkənar tərbiyə
müəssisələrində şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və bu xüsusiyyətləri nəzərə almaqla onlarla təlim-tərbiyə işlərinin aparılması, burada aparılan peşəyönümü işinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində mühüm amillərdən biri olur. Belə ki, hər bir şagirdin fərdi-psixoloji
xüsusiyyətləri, maraq və meylləri, bacarıq və qabiliyyətləri öyrənilir və onlara məsləhət görülən fəaliyyət sahəsi məhz bu xüsusiyyətlərlə əlaqələndirilir. Digər tərəfdən, şagirdlərin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi onların bacarıq və qabiliyyətlərinin bütün imkanlarını üzə
çıxarmağa imkan verdiyindən onların inkişaf etdirilməsi imkanları reallaşır.
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Г.Р.МАМЕДОВА
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ВO ВНЕШКОЛЬНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РЕЗЮМЕ
В статье проанализированы работы профориентации, проводимых вo внешкольных
воспитательных учреждениях. Установлены полезные пути организации работ профориентации
в рамках требований, а также проверена эффективность работы.
Статьей могут воспользоваться учителя, воспитатели и руководители школ.
G.R.MAMMADOVA
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF VOCATIONAL GUIDANCE IN
EXTRACURRICULAR EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SUMMARY
The article analyzes the work of a professional orientation held in the after-school educational
institutions. Established useful ways of organizing work vocational guidance in the framework of
requirements, and tested performance.
Article can benefit teachers, educators and school administrators.
ряйчи: pedaqoji elmlər doktoru, professor Ш.Т.Таьыйев
(GDU-nun Ümumi pedaqogika kafedrasının
02.11.2011-ci il tarixli iclasının çıxarışı (pr. № 06))
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RİYAZİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN İDRAK VƏ TƏFƏKKÜR
FƏALLIĞININ ARTIRILMASI İMKANLARINA DAİR
Açar sözlər: idrak fəaliyyəti, təfəkkür, riyazi təlim, təlim prosesi, mənimsəmə.
Ключевые слова: познавательная активность, мышление, математи-ческое обучение, процесс
обучения, усвоение.
Keywords: cognitive activity, thinking, mathematics teaching, learning.

Pedaqoji-psixoloji tədqiqatlar sübut etmişdir ki, III-IV siniflərdə riyaziyyatın təlimi
keyfiyyəti müxtəlif faktorlardan asılıdır. Başlıcası faktor işə düzgün və səmərəli təşkil edilməsi, psixoloji, pedaqoji və metodiki-texnoloji məsələləri həll etməkdən ibarətdir. Araşdırmalarımız göstərir ki, bu məsələləri aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: riyaziyyat dərsinin səmərəsinin
artırılması; dərsdə şagirdlərin fərdi işlərinin təşkili; şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili; problemli və proqramlaşdırılmış təlim elementlərindən istifadə; dərsdə texniki vəsaitlərdən istifadə; dərsin məzmununa məsələ həlli vasitəsilə yerli materiallara aid faktların daxil edilməsi.
Dərsin səmərəsini artırmağa xidmət edən və onun hazırlıq mərhələsini təşkil edən iş şagirdlərin riyazi biliklərindəki nöqsanların aşkar edilməsi və tədricən aradan qaldırılmasıdır.
Bunun ücün müəllim müəyyən sistemlə yoxlama yazı işi variantları, sorğu sualları tərtib edir
və yoxlamanı həyata keçirir.
Burda meydana çıxan və ya aşkar edilən nöqsan və ya qüsurları aşağdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
- məsələ həllində rast gələn çətinliklər: şagird məsələni həll edə bilmir. Bunu araşdırdıqda məlum olur ki, şagird məsələnin mətnində təsvir olunan prosesi riyazi dilə çevirməkdə,
kəmiyyətlər arasındakı asılılıqları riyazi şəkildə ifadə etməkdə çətinlik çəkir. Məsələn, təhlil
etməyi bacarmır, çünki təhlilə hansı nöqtədən başlamağı bilmir;
- şagirdin hesablama bacarığı zəifdir və ya hesablama priyomlarını bilmir;
- şagird hesab əməlləri xassələrini hesablamalara tətbiq etməyi bacarmır;
- şagird ümumiyyətlə riyaziyyatı sevmir və ya ondan qorxur;
- həndəsi fiqurları ayırd etməkdə, onların xassələrini izah etməkdə çətinlik çəkir.
Bütün bunlar və diqər qüsur və nöqsanlar yoxlama nəticəsində aşkar edildikcə, müəllim
növbəti dərslərdə onları ləğv etmək üçün müvafiq fərdi çalışmalar hazırlayır və tətbiq edir.
Həmin nöqsanları aradan qaldırmaq üçün şagirdlər fərdi qaydada işləyir. Əgər nöqsan və qüsurlar ümumi sinif xarakteri daşıyırsa, onda onların düzəldilməsi sinifdə - kollektiv şəkildə
aparılır. Məsələn, şagird vurma cədvəlini pis bilirsə, onda aşağıdakı məzmunda kartoçkalardan istifadə etmək olar:
Düzgün cavab seçin və yazın:
49, 56
7×8=

72, 63
, 9×7=

48, 54

36, 42
, 6×8=

56, 64

64, 81
, 9×8=

48, 54

72, 84

Şagirdləri riyazi biliklərindəki qüsurları aradan qaldırmaq üçün tətbiq olunan yollardan
biri dərsdə şagirdlə fərdi işin təşkilidir. Bu işdə məqsəd aşağıdakılardır:
- şagirddə öz gücünə inam yaratmaq,
- bilikləri praktikada tətbiq etməyi öyrətmək,
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- biliklərindəki nöqsanları ləğv etmək,
- bilik ehtiyatlarını və onun keyfiyyətini artırmaq,
- riyaziyyata həvəsi bərpa etmək və artırmaq.
Şagirdlərin dərsdə diqqətini mərkəzləşdirmək və şüurlu iştirakını təmin etmək məqsədilə Gəncə şəhəri Nizamı rayonu 2 №-li məktəbin sinif müəllimi S.Zamanova yazı taxtasında
işləyən şagirdlərin səhvini göstərən və onu düzəltməyi bacaran şagirdlərə yüksək qiymət
verir. Bu üsul şagirləri dərsdə diqqətli olmağa sövq edir.
Cavab verən şagirdə yerdəki şagirdlər suallar verirlər. Sualların düzgün qoyuluşu şagirdləri məsulliyyətli edir, düşünməyə səfərbər edir. Beləliklə, dərs – şagirdə öz biliyini nümayiş
etdirməyə, təfəkkür fəaliyyətini daha da konkretləşdirməyə imkan yaradan prosesə çevrilir.
Sinifdə ümumi bir fəallıq yaranır. Bunun özü – şagirdlərin idrak fəallığıdır. Müəllim
sinifdə hər şagirdin gücünə uyğun ona tapşırıq verir. Bu tapşırıqlara çox vaxt problemli –
evristik xarakter vermək lazımdır. Bununla, şagirdlər yaradıcı situasiyaya cəlb edilir. Qabaqcıl
müəllimlərin iş təcrübəsi göstərir ki, şagirdləri riyaziyyata cəlb etmək üçün həyatdan götürülmüş, əyləncəli, lakin düşündürücü məsələlərdən istifadə etmək lazımdır. Çünki, ibtidai məktəb şagirdlərinin təbiəti, psixologiyası tapmaca xarakterli çalışmalara daha çox meyillidir. Bu
güclü faktordur və ona görə də ondan müntəzəm istifadə etmək lazımdır. Bir neçə üsulla həll
olunan misalların verilməsi də didaktik cəhətdən faydalıdır. Şagirdlərə təklif olunur ki, ən səmərəli hesablama üsulunu tapın. Bu şərtlə ki, hesab əməlləri sırası pozulmasın. Məsələn:
240 : 8 + 150 – 5 : 10 – 480 : 12 =
Bu misalın həllində həm xüsusi üsulların, həm də ümumi üsulların tətbiqi mümkündür.
Hesablamanın səmərəli yolunu seçməyə şagirdlər can atırlar. Şagird müstəqil bilik əldə
edirsə, həmin biliklər möhkəm olur və bu prosesdən şagird həzz alır.
Təlim prosesində müstəqillik və müstəqil işin icrası o deməkdir ki, şagird müəllimin köməyi olmadan biliyi əldə edir və onu praktikaya tətbiq edir.
Şagirdlərdə müstəqillik və ya müstəqil işləyə bilmək qabiliyyəti tərbiyə etmək onların
idrak fəaliyyəti ilə bağlı olub, uzun müddətli prosesdir. Ona görə də bu işə hər dərsdə xüsusi
diqqət yetirmək lazımdır.
İşin bir növü yeni biliyin mənimsənilməsinə xidmət edir, digər növü öyrənilmiş biliklərin praktikaya, məsələ həllinə tətbiq edilməsinə həsr olunur və hər iki növ iş mühim əhəmiyyətə malikdir.
Məşhur pedaqoq-praktik V.A.Suxomlinski dərsin təkmilləşdirilməsində müstəqil işlərin
roluna böyük qiymət verirdi. O, qeyd edirdi ki, bilikərin şüurlu mənimsənilməsi hökmən şagirdin müstəqil fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Həqiqətən, şagirdlərə verilən məsələ onları səfərbər
edir. Onlar biliklərini araşdırır və məsələnin həlli yolunu tapmağa çalışır. Bu, xüsusən, standart olmayan məsələlərlə daha çox əlaqədardır. Eyni bir mürəkkəb məsələnin həlli prosesində
şagirdlər həm yeni biliklər qazanır, həm biliklərin tətbiqini öyrənir və bununla da, kəmiyyətlər
arasında münasibətləri aşkar edirlər.
Beləliklə, məsələnin məzmunu əsasında və həll nəticəsində şagirdlərin məntiqi təfəkkürü inkişaf edir. Məsələn, hərəkətə aid məsələlərin həlli nəticəsində şagirdlər aşagıdakı həqiqətləri dərk edirlər:
1) Eyni zamanda hərəkətə başlayan iki obyekt eyni zamanda dayanırsa, onların yola
sərf etdiyi vaxt ortaqdır. Şagirdlər bəzən sərf olunan vaxtı da hər obyekt üçün ayrıca hesablayırlar və nəticədə kobud səhv alınır;
2) Qarşı-qarışıya hərəkətdə sürətlər toplanır;
3) Əks istiqamətdə hərəkətdə sürətlər çıxılır. Bu prinsip axar suda hərəkət edən obyektlərə də aiddir.
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Riyaziyyat dərslərində hər bir şagird müstəqil işləməli, təfəkkür əməliyyatlarını yerinə
yetirməlidir. Məhz bu cəhətlər S. Zamanova, İ. Həsənova, S. Əliyeva və b. müəllimlərin dərslərində özünü göstərir.
Müstəqil işin məzmununa riyaziyyat dərsliyi ilə iş də daxildir. Dərsliklə iş nəticəsində
şagirdlər yeni biliklər qazanır və kitabla işləmək, ondan istifadə etmək vərdişləri əldə edirlər.
Məsələn, kitabdakı misal və məsələləri oxumaq, onları təhlil etmək, kitabdakı şərti işarələrdən
və göstərişlərdən baş çıxarmaq və s.
Məsələn, kitabda verilmiş həndəsi fiqurlara aid praktik iş: Verilmiş fiqurdan düzbucaqlının və kvadratın kəsilıməsi (şək. 15). 16-cı şəkildəki fiqurdan kvadratın kəsilməsi.

Şəkil 15

Şəkil 16

Şəkil 17

17-ci şəkildəki üçbucaqdan düzbucaqlı hazırlanması və s.
Riyaziyyat təlimində şagirdlərin idrak fəallığını artrıqmaq üçün ən çox evristik yanaşma
və bunun bir qədər inkişaf etdirilmiş forması problem situasiyalı sualların, məsələlərin qoyulmasıdır. Bu yanaşmanın tətbiq edilməsi prosesində şagird təfəkkürünün məhsuldarlığı artır,
yeni tədris materialı şüurlu şəkildə mənimsənilir, biıliyin möhkəmliyi artır. Təlim prosesində
şagirdlə müəllimin birgə işi, birgə fəaliyyəti işin müvəffəqiyyətini təmin edir.
Qeyd edək ki, hər dərsdə problemli məsələ qoymaq olmaz. Rəngərəng misalların tətbiq
edilməsi şagirlərin fəallığını təmin edir.
Hansı dərs materialını problemli adlandırmaq olar? Problem situasiya yaradılacaq dərs
üçün müəllim material və ya məsələ-misal seçərkən aşağıdakı məqsədləri nəzərdə tutmalıdır:
1) müqayisə, tutuşdurma tələb olunsun,
2) əsas qanunauyğunluqlar aşkar edilsin,
3) ümumi nəticə çıxarmaq kifayət edən xassələrin olması,
4) səbəb-nəticə əlaqələrinin aşkar edilməsi.
Əlbəttə, problem situasiyanı dərsdə yaratmağa qadir olan müəllimlərin təcrübəsi və pedaqoji ustalığı yüksək olmalıdır.
Problem dedikdə hər bir hesab məsələsi qeyri-standar xarakter daşıyırsa və şagirdi yaradıcılığa sövq edirsə, deməli, həmin məsələ problemli məsələdir.
Problem sözü çox zaman çətin mənasında səslənir. Lakin III-IV siniflərin şagirdləri
üçün düşündürücü məsələnin özü elə problemdir. Problemi həll etməklə, şagirdlər yeni biliklərin təlimin müxtəlif formaları vasitəsilə - sual-cavab, izah-şərh, məsələ həlli nümunəsi, əyani və texniki vasitələrin tətbiqi, praktik və laborator işləri, kinofraqmentlər və s. tətbiqilə əldə
edirlər. Əlbəttə, işin forması – tədris materialının xarakterindən, problemli situasiyanın növündən də asılıdır. Məsələn, hərəkətə aid məsələdə üç kəmiyyət: məsafə, vaxt və sürət iştirak edir.
Şagirdlər ilk iki kəmiyyətlə tanışdırlar. Onlar üçüncü kəmiyyət – sürət haqqında həyati, intuitiv
təsəvvürlərə malikdirlər. Lakin bir kəmiyyət kimi sürət iki kəmiyyətlə xarakterizə olunur: vaxt
və məsafə ilə. Əslində sürət – vahid vaxt ərzində gedilən məsafə ilə ölçülən kəmiyyətdir.
Sürətin mahiyyəti – onun ölçü vahidi ilə aşkar olunur. Bunları dərk edən şagird hərəkətə
aid məsələləri həll etməkdə çətinlik çəkmir.
Təlimin səmərəsini artırmaq – dərsin məzmunca intensivliyini artırmaq, şagirdlərin mənimsəmə sürətini və həcmini artırmaq, alınan biliklərin prakatikada tətbiq etmək bacarığına
nail olmaqdan ibarətdir. Bunun üçün riayziyyat dərslərində əyani, texniki vasitələrdən istifadə
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olunur. Əyani vasitələrdən müxtəlif riyazi cədvəllər, sxemlər, diaqramlar və s. misal göstərmək olar. Lakin elə proseslər var ki, müəyyən xassə və ya qanunauyğunluğu aşkar etmək
üçün prosesi dinamikada göstərmək zərurəti yaranır. Bunun üçün kompyuter texnologiyasından, diyafilm, kinofilm və televerilişlərdən istifadə olunur. Əlbəttə, əyani – texniki vəsaitlərin
təlim prosesində tətbiqi pedaqoji tələblər çərçivəsində olmalıdır.
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П.И. МАМЕДОВА
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И МЫСЛИТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
РЕЗЮМЕ
В докладе исследован процесс развития познавательной и мыслительной активности
учащихся, установлены проблемы возникающие в этом процессе и выявлены пути их решения.
Эти пути обеспечивают учащимся усвоение вычислительных действий, алгебраического и геометрического материала. В работе установлены возможности использования проблемной ситуации в повышении познавательной активности учащихся. Докладом могут воспользоваться
учителя начальных классов, математики – методисты и студенты. Текст статьи позволяет повысить качество математического обучения.
P.I. MAMMADOVA
ON THE POSSIBILITIES OF IMPROVING THE COGNITIVE AND MENTAL
ACTIVITY OF PUPILS IN MATHEMATICS LESSONS
SUMMARY
The report examined the development of cognitive and mental activity of students are set
challenges that arise in this process and identify ways to address them. These pathways provide
students mastering computer operations, algebraic geometry and material. In this paper we establish
the possibility of using a problem situation to improve students' cognitive activity. Report can make
use of primary school teachers of mathematics - the methodists, and students. Text of the article to
enhance the quality of mathematical learning.
ряйчи: pedaqoji elmlər doktoru, professor Ш.Т.Таьыйев
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ŞAGİRDLƏRİN PEDAQOJİ PEŞƏYÖNÜMÜNDƏ MƏKTƏBLƏ
AİLƏNİN BİRGƏ FƏALİYYƏTİ
Açar sözlər: pedaqoji peşəyönümü, pedaqoji proses, əlbir fəaliyyət, tərbiyə, mənimsəmə.
Ключевые слова: педагогическая профессиональная ориентация, педагогический процесс, совместная деятельность, воспитание, усвоение.
Keywords: teacher professional orientation, the pedagogical process, the joint activity, upbringing,
learning.

Məktəblini dərindən öyrənmək, onların peşə meylini, maraq və qabiliyyətlərini müəyyənləşdirməkdə müəllim valideynlərin köməyinə arxalanır. Uşağı ata-anadan yaxşı tanıyan
yoxdur və onun gələcək taleyi də heç kəsi valideynlər qədər maraqlandırmır. Buna görə də
təlim sahəsində olduğu kimi tərbiyə sahəsində də müəllimin gördüyü hər bir iş valideyn tərəfindən müdafiə olunmalıdır. Bu, eynilə məktəbin apardığı peşəyönümü işinə də aiddir.
Müəllim valideynlərə şagirdlərin maraq göstərdiyi başlıca sahələr, onların məktəbdəki
tədris və ictimai fəaliyyəti, peşəyönümü ilə bağlı məktəbdə aparılan işlər barəsində məlumat
verməli, onlara övladlarının seçdikləri peşənin düzgün olması fikrini təlqin etməli, uşaqlarını
daha da həvəsləndirməyə istiqamətləndirməlidir. Xüsusilə müəllimlik peşəsini seçmək istəyən
şagirdlərin valideynləri ilə iş diqqət mərkəzində dayanmalıdır. Çünki son zamanlar müəllim
nüfuzunun aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq bir çox valideynlər müəllimlik peşəsinə meyl
göstərən övladlarını bu arzudan uzaqlaşdırmağa çalışır, onları zorla istəmədikləri peşəni seçməyə məcbur edirlər. Nəticə isə çox acınacaqlı olur. Həyatda öz yerini tapa bilməmək hər bir gənc
üçün çox böyük fəlakətə çevrilir. Bu isə iqtisadiyyatın geriliyi, cəmiyyətin maddi və mənəvi
sarsıntısı, hər bir mütəxəssis üçün dövlətin sərf etdiyi vəsaitin havaya sovrulması deməkdir. Təəssüf ki, bu gün də məktəblərimizdə pedaqoji fəaliyyətə heç bir fitri qabiliyyəti, marağı olmayan müəllimlər çalışırlar. Onlar bir yox, bir neçə nəsli küt, savadsız və korafəhim böyüdürlər.
Valideynlərlə aparılan sorğulardan belə bir cəhət diqqəti cəlb edir ki, onların əksəriyyəti
müəllimliyi qızlar üçün münasib peşə sayırlar. Bizim fikrimizcə, şagirdlərin müəllim peşəsinə
münasibəti əslində valideynlərin həmin peşəyə münasibətini əks etdirir. Müşahidələr göstərir
ki, valideynlər kiçik yaşlarından qızları həmin peşələrə daha çox rəğbətləndirirlər. Son dərəcə
maraqlı olan bu sosial-psixoloji fenomeni nə ilə izah etmək olar? Müasir ailələrdə tərbiyə baxımından yeni şərait yaranmışdır. Sosioloqlar ailə tərbiyəsinin bütün sahələrində, o cümlədən
peşəseçmə sahəsində anaların rolunun artmasını xüsusi qeyd edirlər. Bunu hər şeydən əvvəl
qadınların təhsil səviyyəsinin artması ilə izah edirlər. Respublika Statistika İdarəsi Demoqrafiya laboratoriyasının apardığı 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 kələcəyini” özləri vaxtında həll etmək istəyirlər. Onu, bilavasitə ananın birtərəfli peşə modeli əsasında tərbiyə edirlər. Bəs bu peşə modelində müəllimlik peşəsi hansı yeri tutur?
Vaxtilə müəllimlik nüfuzlu peşələr arasında xüsusi yer tuturdu. Mahiyyət etibarilə onu
kişi peşəsi hesab edirdilər. İndi isə xüsusilə şəhər yerində müəllimliyi qız-qadın peşəsi kimi
səciyyələndirən təsəvvürlər geniş yayılmışdır. Bu təsəvvürlərin bərqərar olmasında analar
xüsusilə fərqlənirlər. Bəs valideynlərin müəllimlik peşəsinə münasibətinin dəyişməsi nə ilə
əlaqədardır?
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Son illərdə müəllimlik mahiyyətcə kütləvi peşəyə çevrilmiş, onun əhəmiyyəti bilavasitə
nəsillərin varisliyində və elmi-texniki tərəqqinin inkişafında oynadığı rola görə deyil, daha
çox rentabellik dərəcəsinə görə qiymətləndirilməyə başlanılmışdır. Bu zəmində də müəllimlik
barəsində yeni stereotiplər formalaşmış və o ən çox qadın peşəsi kimi qiymətləndirilmişdir.
Müasir dövrdə valideynlər peşələrə daha çox güzəran psixologiyası baxımından yanaşırlar. Müəyyən edilmişdir ki, valideynlərin üçdə iki hissəsi uşaqların nə ilə maraqlandıqlarını
bilmir.
Bəs peşəseçmə kimi vacib dövlət əhəmiyyətli bir məsələyə düzgün yanaşmaqda məktəb
valideynlərə hansı aspektdə kömək göstərə bilər?
Təcrübə göstərir ki, peşəyönümü işini günün tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq üçün məktəblə ailənin birgə fəaliyyətini səmərəli şəkildə təşkil etmək tələb olunur. Pedaqoji bilikləri
valideyn ictimaiyyəti arasında yaymaq, onlara uşaqların peşəseçmə işi ilə bağlı düzgün istiqamət vermək məktəbin qarşısında duran başlıca vəzifələrdəndir. Çünki valideynlər öz uşaqlarının xarakterinə, anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərinə hər kəsdən daha çox bələddir və onların
gündəlik davranışını izləmək imkanına malikdir. Tutaq ki, ailənin qız övladı müəllim olmaq
istəyir. Lakin valvdeynlər 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 lazımdır. Bəzən peşə yararlığı sahəsində məlumatsızlıq bizim hamımıza çox baha başa gəlir. Ona görə də şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin və keyfiyyətlərinin aşkara çıxarılmasında, bu keyfiyyətlərin seçilmiş peşənin tələblərinə
cavab verib-vermədiyini müəyyənləşdirməkdə məktəbin valideynlərə köməyi zəruridir.
Məlumat xidməti gənclərin peşəyönümü sistemində zəif həlqədir. İlk baxışdan hər şey
öz qaydasında görünür: indi məktəblərə təşkilatların nümayəndələri daha tez-tez təşrif gətirir,
şagirdlərin maraqlarına müvafiq dərnək və fakultativlər, müəssisələrə ekskursiyalar təşkil
edilir, qəzet səhifələrində təhsil və işlə təmin olunma ilə bağlı elanlar tez-tez dərc edilir.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, peşələr haqqında şagirdlərin məlumatları istənilən səviyyədə deyildir. Bu işdə məktəblə yanaşı, valideynlər də öz imkanlarından tam istifadə etməlidirlər.
Məktəbin valideynlərlə apardığı peşəyönümü işinin başlıca istiqamətləri aşağıdakılardan
ibarət olmalıdır:
1. Valideynlərin peşəyönümü üzrə pedaqoji təbliğatla geniş əhatə olunması;
2. Şagirdlərlə aparılan pedaqoji peşəyönümü işinə valideynlərin maksimum dərəcədə
cəlb olunması.
Valideynlərin 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.
Sinif rəhbəri valideyn komitəsi vasitəsilə şagirdlərin peşəyönümü sahəsində məktəbə
kömək etməyə imkanı və hazırlığı olan valideynlərin uçotunu və onlarla aparılacaq işin
məzmununu müəyyənləşdirməlidir.
Valideynlərlə işin 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.
Ümumiyyətlə, məktəbin valideynlərlə apardığı iş iki əsas formada fərdi və qrup şəklində təşkil edilə bilər.
Fərdi iş formalarına:
- valideynlərlə söhbətlər;
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- 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 konfransları;
- valideyn yığıncaqları;
- peşəyönümü məsələləri üzrə valideynlər üçün pedaqoji mühazirələr.
Valideynlərlə iş təkcə pedaqoji təbliğatla bitməyib, məktəbin pedaqoji peşəyönümü üzrə
keçirdiyi tədbirlərə onların daha yaxından cəlb edilməsini tələb edir.
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В статье исследуется педагогическая профориентации учащихся. Устанавливаются
проблемы возникающие в этом процессе и выявлены пути их решения. Определяется роль
совместной работы педагогического коллектива с родителями. Это положительно влияет на
педагогический процесс.
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SUMMARY
This article examines educational vocational guidance of students. Installed, the problems
encountered in this process and identify ways to address them. Defines the role of the teaching staff
work together with parents. This has a positive effect on the educational process.
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ŞAGİRDLƏRİN HƏRBİ-VƏTƏNPƏRVƏRLİK TƏRBİYƏSİ VƏ TƏLİMDƏ
VARİSLİYİN GÖZLƏNİLMƏSİ
Açar sözlər: hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi, təlim, varislik, hərbi-texniki biliklər, fizika bilikləri.
Ключевые слова: внеклассные занятия, военные знания, параболическая траектория, знания
физики, огневая подготовка.
Keywords: extra-curricular activities, military knowledge, the parabolic trajectory, the knowledge of
physics, fire preparation.

Orta ümumtəhsil məktəblərində keçilən fənlərin əlaqəli tədrisi problemlərinin bir qolu
da fizikanın tədrisi prosesində hərbi-texniki və taktiki biliklərin verilməsidir. Göstərilən məsələ baxımından VI-VII siniflər üzrə fizika proqramı və dərslikləri araşdırılmış və məlum olmuşdur ki, fizika kursunda öyrədilən bir qrup mövzuların mətnində, digər qrup mövzulara aid
isə sual və çalışmalarda hərbi-texniki və taktiki döyüş məlumatları verilir. Lakin bunlar arasında vahid bir ardıcıllıq və sistem olmadığına görə həmin məlumatlar yadda qalan biliklər
şəklində formalaşa bilmir. Ona görə də şagirdlər sadə şəkildə də olsa hərbi-texniki biliklərə
malik olmur və X sinifdə fizika ilə ibtidai hərbi hazırlıq kurslarının əlaqəli mənimsənilməsinə
ilkin hazırlıq olmadan gəlmiş olurlar. Lakin bu hazırlığı həyata keçirməyə VII-IX sinif fizika
kursunda kifayət qədər imkanlar var. Bu imkanlardan istifadə edərək şagirdlərə gənc Azərbaycan dövlətinin qüdrəti və onun inkişaf yolundan, Milli Ordumuzun yaranması və getdikcə
möhkəmlənməsindən, onun qəhrəmancasına döyüş səhnələrindən, Milli Qəhrəmanlarımızdan,
Azərbaycan Ordusunun qoşun növləri, müasir döyüş texnikası, odlu əl silahları, taktiki döyüş
priyomları, güllə atıcılığı qaydaları, mülkü müdafiə və s. haqqında qısa və lazımlı məlumatlar
vermək olar. Bu məlumatlar elə bir sistemlə verilə bilər ki, onlar fizika dərsliklərinin məzmununu ağırlaşdırmamaqla və dəyişdirməməklə bərabər, həm fizikanın özünün asan mənimsənilməsinə, həm də ibtidai hərbi hazırlıq kursunun mənimsənilməsinə, daha sonra isə X sinifdən
başlayaraq fizika və ibtidai hərbi hazırlıq fənlərinin qarşılıqlı-əlaqəli tədrisinə hazırlıq olar.
Bu iş əsasən paralel olaraq iki istiqamətdə aparıla bilər. Birincisi, fizikadan yeni mövzuların tədrisi zamanı. Bir sıra mövzular var ki, həmin mövzulara dair mətnlərdə hərbi biliklərə
rast gəlinir və fizika anlayışlarının mənası izah olunarkən hərbiyə dair materiallardan nümunə
kimi istifadə olunur. Ona görə də bu hərbi materialları dərsdə nisbətən qabarıq şəkildə verərək, onları qısaca da olsa genişləndirmək olar. İkincisi, fizika dərsliklərində verilən hərbi məzmunlu çalışmaların həlli zamanı həyata keçirilə bilər. Hər iki istiqamətdə iş qarşılıqlı əlaqədə
və biri o birini tamamlamaqla aparılmalıdır.
Fizika dərslərində hərbi-texniki və taktiki biliklərin verilməsi prosesi konkret hərbi
mövzular üzrə qruplaşdırılmışdır:
1. Fizika dərsliklərində ibtidai hərbi hazırlığın əsas bölmələrindən biri olan “Atəş hazırlığı”na dair məlumatlar var. Onların bir qismi yeni tədris materialının məzmununda verilir.
Məsələn, “Kalaşnikov avtomatının gülləsinin (lülədən çıxan anda) hərəkət sürəti 715 m/sanyə bərabərdir” (4, s. 29).
Həmin məlumatların digər qismi fizika çalışmalırının məzmunundadır. Məsələn, “Kütləsi 10 q olan və üfüqü istiqamətdə 600 m/san sürətlə hərəkət edən güllə, kütləsi 2 kq olan
taxta tirə dəyərək orada qalır. Bu vaxt güllə və tir qızır. Qızmaya nə qədər enerji sərf olunur?
Havanın müqavimətini nəzərə almamalı” (“Fizika-8”, s. 216, çal.36/7).
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“Fizika 6-7” dərsliyinin 36-cı, 37-ci (çal.3), 38-ci (çal.2, 3), “Fizika-8” dərsliyində isə
134-cü, 207-ci (çal.34.3), 222-ci səhifələrində verilən məlumat və çalışmalar da həmin
qəbildəndir.
Bunu nəzərə alaraq müəllim ardıcıllıq etibarilə əvvəldə verilən çalışmaların həlli zamanı
Kalaşnikov avtomatının ümumi görünüşü və ondan atılan güllənin hərəkət trayektoriyası təsvir olunmuş plakatı hərbi kabinetdən götürüb nümayiş etdirə bilər. Bu zaman o, bir-iki cümlə
ilə məlumat verə bilər ki, uşaqlar siz Kalaşnikov avtomatını görürsünüz. Bu silah qoşunlarımızın ən güclü odlu əl silahlarından biridir. Bu silahı görkəmli rus konstruktoru M.T.Kalaşnikov yaratmışdır. O, həm də əl pulemyotu yaratmışdır. Ona görə də bu silahlar Kalaşnikov
avtomatı (ya pulemyotu) adlanır. Avtomat müxtəlif hissələrdən ibarətdir. Bu onun qundağı,
bu çaxmağı, bu isə lüləsidir (müəllim göstərir). Atəş açıldıqda güllə lülənin içərisində öz sürətini artırır və lülədən çıxanda özünün ən böyük sürətini alır. Bu sürət güllənin başlanğıc sürəti
olur. Məhz bizim fizika kitabında verilən 715 m/san Kalaşnikov avtomatlarında güllənin başlanğıc sürətidir. Bu sahədə geniş məlumatlara siz ibtidai hərbi hazırlıq kursunda yiyələnəcəksiniz.
II. “Fizika 6-7” dərsliyində bir sıra nəzəri məlumatlar və çalışmalar vardır ki, onların
məzmunu bilavasitə ibtidai hərbi hazırlıq kursunda geniş şərh olunan atəşin baş vermə hadisəsinin, onun elmi-nəzəri əsaslarının və silahdan atəş açma qaydalarının məzmunu ilə bağlıdır.
Məsələn, “güllə atəşdən qabaq tüfəngə nisbətən sükunətdə olur. Atəş açılanda qarşılıqlı təsir
nəticəsində güllə və tüfəng müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edir. Təpmə hadisəsi baş verir” (4,
s. 36). “Tüfəngdən atəş açıldıqda qarşılıqlı təsir hadisəsini şərh edin” (4, s. 37, çal.3). “Tüfəngdən atəş açarkən tüfəngi çiyinə bərk sıxmaq lazımdır. Nə üçün bu zaman təpmə hadisəsi
azalır?” (4, s. 38, çal.2). “Ov patronlarını hazırlayarkən tüfəngin kütləsini nəzərə alırlar. Yüngül tüfənglər üçün patrona qırmanı, ağır tüfənglərə nisbətən az doldururlar. Niyə belə edildiyini izah edin” (4, s. 38, çal.3) və s.
Belə tip çalışmaların həllinə başlamazdan əvvəl müəllim izahat verə bilər ki, atəş
patronlardakı barıtın hesabına əmələ gəlir. Atəş açıldıqda barıt alışır və barıtın yanması
nəticəsində patronun içərisində çox yüksək təzyiqli qaz əmələ gəlir. Qaz gülləni patrondan
ayıraraq irəliyə, patronu isə silahla birlikdə geri itələyir. Atəş zamanı silahın geriyə hərəkəti
geritəpmə adlanır. Geritəpmə zamanı silah çiyinə, qola və döşə təsir edir. Gələcəkdə öyrənəcəksiniz ki, bu təsir silahın geriyə hərəkəti zamanı malik olduğu sürət və enerji ilə xarakterizə
olunur. Güllə atıldığı silahdan nə qədər yüngüldürsə, silahın geritəpmə sürəti də güllənin başlanğıc sürətindən o qədər dəfə azdır. Tüfəngdən (yaxud avtomatdan) atəş açarkən tüfəngin
qundağını çiyinə bərk sıxmaq lazımdır. Əgər qundaq çiyindən aralı qalarsa, onda geritəpmə
nəticəsində qundaq çiyinə kənardan bərk dəyər və adam zədələnə bilər. Lakin qundağı çiyinə
bərk sıxdıqda geritəpmə qüvvəsi çiyinə və bədənə ötürülür. Güllə və tüfəng elə hazırlanır ki,
bu geritəpmə qüvvəsi insan orqanizminə zərərli təsir göstərə bilmir. Qeyd edək ki, bu
məlumatı müəllim müxtəlif çalışmaların həllindən əvvəl hissə-hissə də verə bilər. Bundan
sonra fizika müəllimi müvafiq çalışmaları oxuyub onun həllinə keçir.

V02
“Fizika-8” dərsliyində (səh.210) V0 başlanğıc sürətilə yuxarı atılmış cismin h =
2g
hündürlüyünə qalxdığı isbat olunur. Burada qeyd etmək olar ki, “Kalaşnikov avtomatının
başlanğıc sürətinin V0=715 m/san olduğunu bilirik. Kim həmin düstura əsasən yuxarı atılmış
güllənin qalxma hündürlüyünü tapar?” (şagirdlər müstəqil olaraq həll edirlər h≈26 km). Bu
düsturda havanın müqaviməti nəzərə alınmır.
Dərslikdəki bəzi mövzuların, məsələn, “Cazibə hadisəsi, Ağırlıq qüvvəsi” (§ 28) və s.
tədrisindən sonra müəllim müstəqil olaraq aşağıdakı kimi çalışmalar tərtib edə bilər: “Üfiqi
istiqamətdə atılmış güllə nə üçün bir müddət gedəndən sonra artıq düz xətt üzrə hərəkət
etmir?”, “Atılmış gülləyə, yaxud mərmiyə hansı qüvvələr təsir edir və s.”
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III. Fizika dərsliklərində ən güclü döyüş texnikasından biri olan reaktiv mühərrikli qırıcı
təyyarələr haqqında da məlumatlar verilir və şəkli göstərilir. Məsələn, “Fizika-6-7”, səh.29,
323 (III hissə, “Yüksəkliklər”), “Fizika 8”, səh.66, 141 və s.
“Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə cismin təcili” mövzusunun içərisində isə belə bir
məsələ həll edilir: “Təyyarə şığıma nöqtəsindən çıxaraq, aşağı hissəsinin radiusu 500 m olan
çevrə qövsündən ibarət trayektoriya üzrə hərəkət edir (şəkil 65). Təyyarənin sürəti 800
km/saat-dırsa, onun ən aşağı nöqtəsindəki təcilini hesablayın və bu təcili sərbəstdüşmə təcili
ilə müqayisə edin” (“Fizika-8”, s. 66). Mətndə həmin təcil a =

V2
düsturuna əsasən hesabr

lanır və nəticədə sərbəstdüşmə təcili (p=9,8 m/san2) ilə müqayisə olunur. Başqa bir nümunə.
“Təcillə hərəkət edən cismin çəkisi” (“Fizika-8”, s. 141) mövzusunun izahında baxılan ikinci
misal qırıcı təyyarənin şığıma vəziyyətindən çıxarkən trayektoriyanın ən aşağı nöqtəsində
təyyarəçinin çəkisinin hesablanmasına aiddir. Mərkəzdənqaçma təcilinin modulu və çəki düsturundan istifadə edilərək göstərilir ki, trayektoriyanın ən aşağı ucunda təyyarəçinin çəkisi
onun “normal” çəkisindən (n-1) dəfə böyük olacaqdır. Qeyd olunur ki, bu təyyarəçinin əlavə
yüklənməsinə səbəb olur. Bu yüklənmə onun gövdəsinə (orqanizminə) təsir edir, ağrı hissi
oyadır. Əlavə yüklənmə həddindən çox olanda təyyarəçinin sağlamlığı üçün təhlükə yaranır.
Həmin mövzuya aid verilmiş 126-cı şəkildə təyyarənin həmin şığıma vəziyyəti göstərilir.
Mövzunun sonunda isə aşağıdakı kimi sual qoyulur? “Ölüm ilgəyi” (Nesterov ilgəyi) fiqurunu edən təyyarəçinin, “fiqurun yuxarı və aşağı nöqtələrində çəkisi haqqında nə demək
olar?” (səh.142).
Göründüyü kimi burada şagirdlərə qırıcı döyüş təyyarələrinə aid xeyli hərbi biliklər verilir. Bu biliklər nəzəri cəhətdən əsaslandırılır, fizikanın hərbi işlərdə tətbiqi variantlarından
biri kimi aydınlaşdırılır və hərbi qırıcı təyyarələrin manevrləri haqqında zəruri təsəvvürlər yaradılır. Lakin bu məlumatları bir qədər dəqiqləşdirməyə ehtiyac var.
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У.М.ОСМАНОВА
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОЕННЫХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
В ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется содержание внеклассных занятий по физико-математическим
знаниям. Исследуется возможности усовершенствования военных знаний на этих занятиях, а
также выясняется взаимосвязь физико-математических знаний с знаниями огневой подготовки.
Выясняется что, снаряд и пуля движущаяся по параболической траектории падает в мишень
под углом 300.
Статья полезна в работе военных руководителей, исследователей, учителей физики и
математики.
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IMPROVEMENT IN STUDENTS' KNOWLEDGE OF MILITARY-SCHOOL CLASSES
SUMMARY
The article analyzes the content of extracurricular activities on the physical and mathematical
knowledge. We investigate the possibility
of the improvement of military knowledge on these lessons, as well as the relationship turns
physical and mathematical knowledge with knowledge of fire training. It turns out that the projectile
and the bullet moving along a parabolic trajectory falls into the target at an angle of 300.
Be useful in the work of military leaders, researchers, teachers of physics and mathematics.
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Q.B. SƏFƏRƏLİYEVA
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
(Bakı ş., İnşaatçılar pr., 11)

PEDAQOJİ TƏCRÜBƏNİN KEÇİRİLMƏSİ VƏ QABAQCIL PEDAQOJİ
TƏCRÜBƏNİN ÖYRƏNİLMƏSİNİN ƏHƏMİYYƏTİ VƏ İMKANLARI
Açar sözlər: “Pedaqoji mühazirələr”, “Dəyirmi masa söhbətləri”, “Metodbirləşmə yığıncaqları”,
“Eksperimental təcrübə”.
Ключевые слова: «Педагогические лекции», «Беседа за круглым столом», «Собрания
методобъединения», «Экспериментальный опыт».
Key words: “Pedagogical lectures”, “Round-table talks”, “Method-combination meetings”,
“Experimental experience”.

Ali və orta pedaqoji ixtisas təhsili verən təhsil ocaqlarında tədris planı üzrə
keçirilən pedaqoji təcrübə.
Pedaqoji təcrübənin akademik yolla oyrənilməsi ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tədris planına müvafiq olaraq təhsilalanların (magistrlər, tələbələr) pedaqoji təcrübəsi
zamanı təcrübə rəhbərlərinin nəzarət-məsləhət, təhlil-dəyərləndirmə, müzakirə-qiymətləndirmə mərhələləri ilə həyata keçirilir.
Bununla belə pedaqoji kadr hazırlığında müşahidə və sınaq təcrübələrinin plan üzrə təşkili və keçirilməsi pedaqoji kadr hazırlığında xüsusi mərhələ hesab etmək olar. Ali və orta pedaqoji ixtisas təhsili verən təhsil ocaqlarının tədris planında hazırlanan mütəxəssislərin ixtisas
istiqamətindən asılı olaraq tədris planlarında pedaqoji təcrübəyə verilən saatların miqdarında,
pedaqoji təcrübəyə ayrılan vaxt göstəriciləri də müxtəlif olur.
Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2-11-ci il tarixli qərarı ilə Ali təhsil müəssisələrinin nümunəvi Nizamnaməsi təsdiq edilmişdir. Bu sənədin 3-cü maddəsinin 7-ci bəndi ali təhsil müəssisələrində istehsalat təcrübəsinin keçirilməsinə aydınlıq gətirir: “Bütün təlim müddətində
istehsalat təcrübəsi üçün nəzərdə tutulan müddət bakalavriat səviyyəsində 8-18, magistratura
səviyyəsində 8-10 təftə” nəzərdə tutulmuşdur.
Orta ixtisas təhsili müəssisələrində də müvafiq qaydada Nazirlər Kabinetinin (14 yanvar
2011-ci il tarixli, 7№li ) qərarı ilə təsdiq edilmiş Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin Nümunəvi
Nizamnaməsinin 3.7 bəndinə əsasən “Bütün təlim müddətində istehsalat təcrübəsi 8-20 həftə
müddətində müəyyənləşmişdir.
Orta ixtisaslı pedaqoji kadrların hazırlığı ilə məşğul olan təhsil müəssisələrinin (İbtidai
sinif müəllimliyi ixtisas üzrə) Tədris planında pedaqoji təcrübənin istiqamətləri belə verilir:
1.Müşahidə təcrübəsi. 2.Sınaq dərsi təcrübəsi. 3.Diplomqabağı təcrübə. Bu pedaqoji təcrübə
zamanı məsləhətçi, bələdçi rolunda müəllimlər çıxış edir; bunlar pedaqoqlar, psixoloqlar və
metodist müəllimlərdir.
Təcrübçi tələbə kimi ilk olaraq hər hansı bir müəllimin dərsini dinləyən gələcək mütəxəssis razı qalmadığı dərsdə belə “Özü üçün maraqlı oıan kəşflər edir”, şübhələrinə qalib gəlir, o, səhvlərdən də öyrənməyin mümkün olduğuna inanır: öyrənməyin, hər bir işdə bacarıqlı
olmağın üstün keyfuyyət olduğunu dərk edir.
Məlum məsələdir ki, müasir dərsdən danışarkən müəllimin 45 dəqiqəlik fəaliyyətini əks
etdirən dərsdən, müəllimin bu dərsi necə idarə etməsindən, öz məqsədinə doğru atdığı addımlardan, müəllim-şagird münasibətlərinin necə qurulmasından söhbət gedir. Bu gün müasir
dərs haqqında çox danışılır, biz müasir dərsdə müəllimin qazandığı nailiyyətlərdən, onun qabaqcıl təcrübəsində danışacağıq. İlk növbədə hər kəsdə belə bir fikir formalaşır ki, müasir dərs
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haqqında məlumattlı olan, müasir dərsə verilən pedaqoji tələbləri dərindən mənimsəyən müəllim qabaqcıl, müasir müəllimdir.
Müasir müəllim ilk növbədə müəllim-şagird münasibətlərinin pedaqoji-psixoloji əsaslarını bilən müəllimdir. Müasir dərsə verilən tələblərin mahiyyətini başa düşmək, hər bir dərsi
bu tələblərə müvafiq təşkil etmək, onu müvəffəqiyyətlə, şagirdlərin fəallığı ilə başa vurmaqdır; Bu prosesdə öz məqsədinə nail olmağı bacaran müəllim pedaqoji prosesi ardıcıl, düşünülmüş püdaqoji texnikaları özünəməxsus iş təcrübəsi kimi mənimsəmiş müəllimdir. Müasir
müəllim və qabaqcıl müəllim anlayışları arasında hansı bağlılıq var? Əlbəttə, müasirlik cəmiyyətdə gedən sosal-iqtisadi, ictimai-siyası prosesləri vaxtında dəyərləndirməklə ifadə olunur, belə müəllim özünün həyatda tutduğu mövqeyin ona tanıtdığı imkan və tələblərə müvafiq
olaraq həyat tərzi, fəaliyyət istiqaməti seçməsi ilə fərqlənir,onu cəmiyyətdə tanıdır. Belə bir
mövqe,seçim imkanı müvafiq olaraq şəxsiyyətin, o cümlədən də müəllimin əmək bazarında,
intellektual sferada yerini müəyyənləşdirir. Müasir müəllim cəmiyyətdə gedən dəyişikliklərə
biganə qalmayan, özünün peşə bacarıqlarını daim təkmilləşdirən, pedaqoji prosesdə yaradıcılıq imkanlarını səfərbər edən, sosial-psixoloji proseslərə cəsarətlə qoşulmağı, bütün fəaliyyətini özünütəsdiqə yönəltməyi bacaran müəllimdir
Təhsilin idarə olunmasında mühüm məsələlərdən biri də pedaqoji kadrların hazırlanmasıdır. Pedqoji kadrların hazırlanmasında çox mühüm mərhələ kimi pedaqoji təcrübənin təşkili
və keçirilməsi diqqət mərkəzinmdə olur. Təhsil islahatının gedişində Təhsi Nazirliti müəllim
haszırlığına dair tədbirlərin təşkili və keçirilməsinə Mərkəzi icra orqanı kimi rəhbərlik etmiş,
pedaqoji kadrların hazırlığı ilə bağlı problemləri günəmdə saxlamışdır. Bu tədbirlərdə həm
idarəetmə, həm də müxtəlif səviyyələrdə mütəxəssis rəyləri dinlənilmiş, tutarlı faktları əks etdirən mülahizələr dövrü mətbuatda pedaqoji ictimaiyyətə çatdırılmışdır. Müəllim hazırlığında
çox mühüm məsələlərdən biri də ali və orta pedaqoji ixtisas təhsili verən təhsil müəssisələrində tələbələrin pedaqoji təcrübəyə cəlb olunmasıdır. Təhsil Nazirliyi və Rayon (şəhər) Təhsil
İdarələrinin razılaşma məktubları ilə iş təcrübəsi təqdir olunan məktəblərdə tələbələrin pedaqoji təcrübəsinin təşkili qayğısına qalırlar. Belə məktəblərdə tələbələr həmişə öz işi ilə fərqlənən müəllimlərin sifinə təhkim olunurlar. Təcrübəçi tələbə də məktəbə gəldiyi ilk gündən
belə bir dəstəyə ehtiyac duyur. Şagirdlərin dilindən eşitdiyi “Müəllim” kəlməsinin sehrinə düşənlər onların öz ifadələri ilə desək pedaqoji təcrübəni başa verandan sonra tələbə auditoriyalarına “müəllim kimi dönürlər”. Elə yaxşı müəllim olmaq arzusu ilə daha çox şey öyrənməyə
qabaqcıl pedaqoji təcrqbəni mənimsəməyə meylli olurlar.
Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi ilə keçirilən çoxsaylı tədbirlərdən bunu aydın görmək
olar; belə tədbirlərin birində “Müəllim kadrları hazırlığının nəzəri və əməli problemlərinə həsr
olunmuş Elmi konfrans”da “Pedaqoji təcrübənin təşkili və aparılmasına dair yeni normativ sənədlərin hazırlanmasına ehtiyacın” olduğu vurğulanır (11. s. 5) “Təhsil Haqqında” Qanunun
qəbulundan sonra (12, s. 42) Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənmiş mühüm sənədlərdən
bir də təhsil müəssisələrinin Nümunəvi Nizamnaməsi olmuşdur (17 yanvar 2011-ci il). Prof.
N.Kazımov müəllim fəaliyyətinin 10 əsas istiqamətinin ən mühümlərindən birini “Qabaqcıl
təcrübənin öyrənilməsi” adlandırmışdır. (13.91) Burada müəllif təcrübəçi tələbənin öyrəndiyi
pedaqoji təcrübəni yox, artıq müəllimlik peşəsin seçmiş, ixtisas almış kadrların qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənməsinin vacibliyi haqqında fikir yürüdür.
Belə müəllimləri, peşəkar, qabaqcıl təcrübə ustası kimi tanıdan birçox xüsusiyyətlər vardır; belə bir deyim də var: “Müəllim hər yerdə, hər bir işində müəllimdir”. İstər pedaqoji prosesdə, 45 dəqiqəlik dərsdə, istərsə də məktəbin ümumi ictimai-faydalı tədbirlərində belə müəllimlərin pedaqoji mövqeyi olduqca vacibdir. Yeri gələndə müəllimin kiçik bir məsləhəti,
psixoloji yanaşması, hətta bir sözü belə mühüm tərbiyəçi ustalığının göstəricilərindən biri
kimi sosial-pedaqoji təsirə, ehtiyacı olanlara psixoloji dəstəyə çevrilir.
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Qabaqcıl pedaqoji təcrübəsi bir çoxlar tərəfindən bəyənilən, təqdir olunan müəllim cəmiyyətin inkişafının hər bir mərhələsində təlim-tərbiyə işinin öncülləri sırasında olan, proseslərdə fəal iştirak edən, nəzəri ideya və tövsiyələrin əməli fəaliyyətə tətbiqinə cəsarətlə yanaşan qabaqcıl müəllimdir. Adətən məktəb təcrübəsində çoxdan sınanmış bir haldır ki, aparılan eksperimentlərdə, pilot layihələrdə ,sınaqdan keçirilməsi nəzərdə tutulan hər hansı bir
pedaqoji problem ilk növbədə belə müəllimlərə həvalə olunur.
Belə bir təhsil sistemində qabaqcıl təcrübəninin öyrənilməsi çox mühüm pedaqoji problemlərən biri kimi təhsilin bütün pillələrində özünəməxsus xüsisiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir
Qabaqcıl pedaqoji təcrübə hər bir təhsil müəssisəsində, o cümlədən ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə işinin müasir tələblər baxımından öyrənilməsini, insanın davamlı inkişafını məqsəd kimi qarşıya qoymuş fasiləsiz təhsil sistemininin yaradılmasının təminatıdır.
Qabaqcıl pedaqoji təcrübə təhsil islahatının əhatə etdiyi problemləri aradan qaldırmağa
yonəlməlidir.
Qabaqcıl redaqoji təcrübədə fəal-interaktiv təlim, fənn kurikulumlarının ardıcıl tətbiqi
öz əksini tapmalıdır.
Kadr hazırlığında yeni yanaşmalar: ixtisasartırma, treninq, təkmilləşdirmə kurslarına təlimatlandırma seminarlarına cəlb etmə, sertifikatlaşdırma tədbirlərinin qabaqcıl pedaqoji təcrübədə mühüm rolunun oyrənilməsi və dəyərləndirilməsi nəticə kimi gözlənilir.
Pedaqoji kollektivin sıralarında qabaqcıl müəllimlərin çox olması təhsil müəssisəsinin reytinq göstəricilərindən biridir.
Elmi-pedaqoji tədqiqatların, eksperimentlərin, pilot layihələrin həyata keçirildiyi, cəsarətlə “Pilot məktəb” titulunu daşımağa hazır olduğunu nümayiş etdirən məktəblərmizin sayı
artmaqdadır. Belə məktəblərin reytinq göstəricilərinin vacib amillərindən biri də məktəbin pedaqoji kollektivinin sıralarında müasir pedaqoji innovasiyaları təlim-tərbitə işinə uğurlar
gətirməyi qabaqcıl müəllimlərdir.
Bu gün hər bir məktəbdə belə müəllimlərə ehtiyacın həddindən çox olması danılmaz faktlardan biridir. Müasir məktəbin reytinqini yüksəldən belə müəllimlər rəqabət şəraitinin tələblərindən geri qalmamağa çalışaraq, cəmiyyətdə baş verən yeniləşmə proseslərinə çevik tədqiqatçı, yaradıcı mövqeyindən yanaşmağı, güclü məlumat axınından ən lazımlı olanları ayırmağı,
onlardan gərəyincə faydalanmağa qabil olduğunu öz əməli işi ilə sübut etməyi bacaranlardır.
Bütövlükdə təhsil sistemində aparılan islahatlar fasiləsiz təhsil sistemi quruculuğunda
yeni yanaşmalara yol açmışdır.
Fəal, interaktiv təlimin həyata keçirilməsi, yeni fənn kurikulumlarının tıtbiqi müəllimin
peşə bacarıqlarını, İKT üzrə praktiki imkanlarını artırmağı tələb edir.
Belə müəllimin iş təcrübəsi hər kəs tərəfindən bəyənilir,maraqla izlənir; məktəbin həm
pedaqoji kollektivi, həm də müdiriyyəti belə müəllimlərin yaln öz şagirdləri deyil, həm də valideylər tərəfindən hörmöt və ehtiramla qarşılanmasının şahidi olurlar. Belələrinin məktəbdə
xüsusi nüfuz sahibi olmasını rəğbətlə qarşılayır, onları məktəbin siması hesab edirlər. Məhz
hər bir məktəbdə keyfiyyətli təlim-tərbiyə işinin əsas ağırlığı da bu müəllimlərin öhdəsinə düşür desək yanılmarıq.
Avropa və dünya təhsil sisteminə inteqrasiya “Müasir müəllim” anlayışına zənginlik
gətirir.Müəllimin fəaliyyətində bu zənginlik bir neçə mühüm xüsusiyyətdə özünü göstərir:
- təhsil sistemində fəal – interaktiv təlim texnologiyalarını, ən başlıcası müəllim- şagird əməkdaşlığını gətirmək həm də uzun illər toplanmış pedaqoji təcrübənin ən yaxşı elementlərini qoruyub saxlamağa, təkmilləşdirməyə yol açır;
- dünya təhsil sisteminin ən yaxı, maraqlı təcrübəsi ilə tanışlığın ancaq müəllimin hərtərəfli özünütəhsil imkanlarını genişləndirməsi yolu ilə mümkünlüyünü bir daha sübut edir;
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Belə yanaşmada mühüm cəhət budur ki, ənənəvi təlimə, onun uzun illərin sınağından
çıxmış qabaqcıl təcrübəsinə biganə qalmamaqla doğru yol seçmiş Azərbaycan təhsil sistemi
milli və ümumbəşəri dəyərlərə söykənərək böyük islahat tədbirləri həysata keçirir.
Təhsil sistemində qabaqcıl təcrübənin formalaşması və təlim-tərbiyə işinə innovasiyaların gətirilməsi özü bərabər ilə müxtəlif yanaşmalara da yol açmışdır. Hələ də yeni təfəkker
tərzinin formalaşmasına əsaslanan fəal təlimin hamı tərəfindən mənimsənilə olmasına şübhə
ilə yanaşanlar, ənənəvi tılimə daha çox üstünlük verilməsini müdafiə edənlər də cardır.
Müasir təlim imkanlarını özündə cəmləşdirən qabaqcıl pedaqoji təcrübənin hansı mürəkkıb pedaqoji-psixoloji proseslərdən keçməsi, bütün bunların başa düşalən bir təcrübə kimi
təqdim olunması üçün xüsusi bir ölçünün, meyarın formalaşması məsələsi də tədqiqata ehtiyacı olan problemlədən biridir.
Bu gün təhsil sistemində, o cümlədən də kadr hazırlığında baş verə dəyişikliklər anlaşılmazlıqlara təkan verən fikirlərin yaranmasına səbəb olur. Bəziləri təkbaşına “Dərsi öyrədən
rolunun ağırlığını öz üzərinə almış, təkbaşına idarə edən,qərar verən “Müəllimlərin yorucu,
cansıxıcı əməyini “müəllim fədakarlığı “kimi yaddaşlara həkk etməyə səy göstəririlər. Doğrudan da uzun illərin şüarı olmuş “Müəllim fədakarlığı” bu gün başqa cür səslənir, çünkü, bu
müəllimlik təcrübəsi artıq özünün fədakar rolunu başa çatdırmışdır.
Müəasir müəllim təcrübəsi ona əsaslanır ki, müəllim şagirdə biliklərin açarını verir,ona
bələdçilik edir, onunla əməkdaş olur, nəticədə ona “Öyrənməyin yolunu öyrədir”. Məhz, bu
gün qabaqcıl müasir müəllimlər belə müəllimlərdir, onların yaradıcı,işgüzar əməyi, fəaliyyəti
qabaqcıl təcrübədir.
Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsinin müasir dövdrə hansı səmərəli imkanlarının
olmasını nəzərdən keçirmək də vacib məsələlərdən diridir. Əvvəlcə ənənəvi olaraq qabaqcıl
pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi yollarını nəzərdən keçirək.
Bu gün təhsil sistemində baş verən yeniliklər insan amilinə, o cümlədən də müəllimlərə
olan münasibəti dəyişdirmişfir.
Müəllim öz peşəsini,tədris etdiyi fənni dərindən, hərtərəfli öyrənməli, onu sevməli və
bununla öz vəzifəsini bitmiş hesab etməməlidir. Müəllim tədris etdiyi fənni öz şagirdlərinə də
sevdirməyi bacarmalıdır.
Müəllim qazandığıl peşə bacarıqlarını daim təkmilləşdirməyin yollarını arsamalı, yeni
keyfiyyətlərlə zənginləşdirməlidir, buna can atmalıdır.
Hər bir məktəbdə qabaqcıl müəllimin vəzifsi pedaqoji prosesdə həm müəllimin, həm də
şagirdlərin əməkdaşləğına şərait yaradan innovasiyaları dəyərləndirmək, fənlərarası əlaqələrin
yaradılmasının əhəmiyyətinə şagirdləri inandırmağı bacarmaqdır. Müəllim burada öz yerini
və rolunu özü müəyyənləşdirir; bununla da müəllim peşə biliklərinə nələrin daxil olduğunu
öyrənir, peşəkar bələdçi kimi təhsilalanlara “öyrənməyi öyrədir”.
Qabaqcıl Pedaqoji təcrübənin növləri, səviyyələri və öyrənilməsinin vacibliyi.
Qabaqcıl Pedaqoji təcrübə anlayışı özündə təlim-tərbiyə işinin, müəllim-şagird münasibətlərinin, müəllimin öyrətmə,şagirdin öyrənmə fəaliyyətinin ən mühüm elementlərini, pedaqoji təsirin vasitə və yollarını əks etdirir.
Qabaqcıl Pedaqoji təcrübənin aşağıdakı növlərini müəyyənləşdirmək mümkündür:
1. Fənn komissiyalarının rəhbərliyi və iştirakı, təşkilatçılığı ilə ümumtəhsil məktəblərində, otra ixtisas təhsili məktəblətində, ilk ixtisas-peşə təhsili məktəblərində təhsil müəssisəsinin
rəhbərləri, direktor müavinləri, fənn komissiysı sədrləri ayrı-ayrı müıllimlərin iş təcrübəsini
öyrənməkdə maraqlı tərəflər kimi çıxış edirlər.
2. Ümumtəhsil məkrəblərində, orta ixtisas təhsili müəssisələrində fəalittət göstərən
Metodbirləşmə və “Gənc müəllim” klublarının rəhbərliyi və təşkilatçılığı ilə pedaqoji kollektivin üzvlərinin pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi həyata keçirilir.
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İlk növbədə ümumtəhsil məktəblərində pedaqoji təcrübənin öyrənilməsində maraqlı tərəflər kimi fənn komissiyaları, metodbirləşmə və “Gənc müəllim klubu”nun üzvləri olan gınc
müəllimlər diqqəti cəlb edirlər.
“Pedaqoji mühazirələr”, “Dəyirmi masa” söhbətləri, “Təcrübi seminar” yığıncaqları,
“Açıq dərslər” və yaxud “Qarşılıqlı dərs dinləmələr” yolu ilə təhsil müəssisələrində qabaqcıl
pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi,ümumiləşdirilməsi və yayılması uzun illərin sınağından keçmişdir. Bu iş metodlarının hər birinin özünəməxsus üstünlükləri vardır. Məsələn, metodbirləşmə yığıncaqları kollektivin üzvlərinin ən etibarlı iş otağı, hər kəsin öz sözünü deyə biləcəyi
kürsüdür.
“Dəyirmi masa” və “Təcrübi seminar”ların keçirilməsi ən çox konfrans salonlarında,
kafedralarda baş tutur. Bu tədbirlərin iştirakçılar arasında pedaqoji ictimaiyyətin müxtəlif
səviyyələrdə təmsilçiləri də iştirak edə bilər,fikir söyləyə bilər. Qabaqcıl pedaqoji təcrübə təhsilin bütün sahələrini, o cümlədən təhsilin idarə olunması, tədris işinin səmərəli təşkili, təlim-tərbiyədə innovasiyalara yer verilməsi,pedaqoji texnologiyaların tətbiqi və s. məsələlər müzakirə
mövzusuna çevrilə bilər. Belə tədbirlərdə Təhsil Nazirliyi, Rayon (şəhər) Təhsil İdarələri, şöbələrinin,eimi-tədqiqat, ali və orta ipedaqoji ixtisas təhsili müəssisələrinin aparıcı mütəxəssisləri
QHT-nın ekspertləri, ümumtəhsil məktəbi direktorları, məktəbəqədər və məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin rəhbərləri iştirakçılar sırasında yer ala bilərlər. Həmçinin həmkarlar və valideyn komitələri üzvləri də bu tədbirlərə dəvət olunur, təhsillə bağlı söhbətlərdə iştirak edirlər,
fikir mübadiləsi aparırlar.
İştirakçıların siyahısına nəzər salsaq görərik ki, “Dəyirmi masa” söhbətlərində pedaqoji
ictimaiyyətin müxtəlif səviyyələrdə nümayəndələri iştirak edir; bu bir daha sübut edir ki,
qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi,yayılmasında maraqlı tərəflərin əhatə dairtəsi daha
genişdir.
“Pedaqoji mühazirə”lərin təşkilatçıları və iştirakçılarına diqqət yetirə.Əslində “Pedaqoji mühazirə”lərin yolu elə metodbirləşmələrdən keçir. Bir tədbir kimi “Pedaqoji mühazirə”lərin keçirilməsində ağırlıq mərkəzi metodbirləşmələrin üzərinə düşür; elmi-tədqiqat müəssisələri və təhsil ocaqları əməkdaşlarının qarşılıqlı əlaqə və fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsi
belə tədbirlərdə özünü daha bariz şəkildə göstərir. Ümumtəhsil məktəblərinin metodbirləşmə
yığıncaqlarında “Ən yaxşı pedaqoji mühazirə”lər dinlənilir, müzakirə olunur, qiymətləndirilir,
rayon və şəhər müsabiqələrinə təqdim olunur. Burada çeçilmiş qaliblər ümumrespublika müsabiqələrinə çıxarılır. Bu bir ənənə kimi təhsil müəssisələrində uzun illərin təcrübəsinə söykənir: Azərbaycan təhsil sistemində qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi, dəyərləndirilməsi
və təbliğinin müxtəlif imkanları həmişə sınaqdan keçirilmişdir. Prof. F.Rüstəmov yazır:
“1947-ci ildə başlayaraq hər il keçirilən müəllimlərin böyük məclisi – “Pedaqoji mühazirələri” pedaqoji elmin inkişafına təkan verən amillərdən birinə çevrilmişdir. Respublikanın
yüzlərlə qabaqcıl müəllimləri pedaqoji mühazirələrdə çıxış edərək öz mütərəqqi üsullarını
yaymış, fikir mübadiləsi etmiş,öyrənmiş və öyrətmişlər” (8, s. 115-116).
2000-ci ilin əvvəllərindən bu ənənəyə yeni bir təkan verilir, təhsil ocaqlarında bu tədbirlərin keçirilməsi aktuallaşır. “Təhsil Nazirliyinin əmrinə müvafiq olaraq “Təhsilin humanistləşdirilməsi yolu ilə yeni pedaqoji təfəkkürün inkişafı ili “çərçivəsində respublika miqyasında
pedaqoji mühazirələrin təşkil olunması vaxtilə keçirilən və az qala unudulmaqda olan bir
ənənənin bərpa edilməsi istiqamətində qazanılmış uğurlardan biri hesab edilə bilər.” (10, s.1).
Ənənəvi olaraq respublika “Pedaqoji mühazirələr”i əhatə etdiyi mövzular üzrə bölmələrə ayrılır, bu bölmələrin hər birində 10-15 mühazirə dinlənir. Müzakirə olunur, münsiflər
heyəti tərəfindən qaliblər müəyyənləşdirilir; I, II, III yerlərin qaliblərinə dərəcələr üzrə diplomlar verilir. Bu müəllimlərin təcrübələrini əks etdirən ən yaxşı işlər dövrü mətbuatda dərc
olunur, geniş pedaqoji ictimaiyyətə çatdırılır.
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Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi,ümümmiləşdirilməsi və yayılmsası sahəsində
daim yeniliklər baş verir, bu təcrübənin öyrənilməsi imkanları çoxalır.
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının təhsilimizə daxil olduğu indiki şəraitdə qabaqcıl pedaqoji təcrübənin həm öyrənilməsi,həm də yayılması bir qədər də asanlaşdı,
həm də kütləviləşdi.
2007-ci tədris ilindən başlayaraq “İlin ən yaxşı məktəbi”, “İlin ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsinə start verildi.
Bu gün məktəblərin reytinq göstəricilərindən biri də “İlin ən yaxşı müəllimi”, “İlin ən
yaxşı məktəbi” müsabiqələrinin keçirilməsi nəticəsində yaxşıların-yaxşısı adını qazanmım
məktəblər və müəllimlərdir. Bakınin 23 nömrəli məktəbinin müəllimləri sıralarından bu ada
layiq görülənlərin sayı 2009-cu ilin göstəricilərinə görə 16 nəfərdir.
Eyni fənnin tədrisi ilə məşğul olan bir fənn komissiyasında birləşən müəllimlər “Qarşılıqlı dərs dinləmə” imkanından istifadə edərək yaxşı iş təcrübəsi ilə fərqlənən müəllimlərdən
öyrənərək peşə bacarıqlarına yiyələnirlər
Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsinin imkan və vasitələri çoxdur. Bunlardan
bir də bir kollektivdə çalışan müəllimlərin qarşılıqlı dərs dinləməsidir.
Belə bir suala cavab vermək üçün qabaqcıl pedaqoji təcrübənin hansı səviyyələrdə öyrənilməsini də müəyyənləşdirmək vacibdir.
Məktəb direktoru idarəetmənin hər hansı bir pilləsində pedaqoji gerçəkliyin gedişində
özü üçün pedaqoji kollektivin üzvləri arasında kimi-kim olduğunu müəyyənləşdirir; təhsilvermə işinin vacib şərtlərindən biri kimi bacarıqlı,təcrübəli müəllimləri sanki kəşf edir, yaxud,
əksinə kimə nəyi, hansı işi etibar etmək olmaz?
Bəs digər maraqlı tərəflər qabaqcıl müəllim təcrübəsini öyrənmək üçün hansı imkanlardan faydalanırlar? Pedaqoji təcrübəni nə üçün, hansı məqsədlə öyrənirlər.
Ayrı-ayrı müəllimlərin iş təcrübəsinin öyrənilməsində məqsədlər müxtəlif olduğu kimi
bu təcrübənin öyrənilib ümumiləşdirilməsində maraqlı olan tərəflər də müxtəlifdir. Söhbətimizin əvvəlki paraqraflarında öyrəndik ki, ayrı-ayrı təhsil müəssisələrinin pedaqoji kollektiv
üzvlərinin bir-birinin iş təcrübəsinin öyrənilməsi,gənc müəllimlərin daha təcrübıəli müəllimlərin iş təcrübəsini öyrənməsi,fənn komissiyası sədrlərinin, metodbirləşmə sədrlərinin bütövlükdə təlim-tərbiyə sahəsində müəllimlərin iş təcrübəsini öyrənməsi və kollektiv müzakirələrə
çıxarılması Məktəb səviyyəsindəöyrənilən qabaqcıl pedaqoji təcrübədəir.
Rayon (şəhər) səviyyəsində keçirilən ənənəvi “Pedaqoji mühazirə”lərdə, “Açıq
dərs”lərdə, “Metodbirləşmə yığıncaqları”nda təqdim olunan qabaqcıl pedaqoji təcrübə rayon
(şəhər) səviyyəsində öyrənilən pedaqoji təcrübədir.
Əgər hər hansı bir təhsil müəssisəsinin, məktəbin, müəllimin iş təcrübəsi dövrü mətbuatda, informasiya vasitələrində işıqlandırılır, pedaqoji ictimaiyyətə qabaqcıl pedaqoji təcrübə
kimi təqdim olunursa belə pedaqoji təcrübə ümumrespublika səviyyəsində tanıdılan qabaqcıl
pedaqoji təcrübədir.
Bununla belə indiyə qədər toplamış pedaqoji təcrübənin öyrənilməsinin səmərəli vasitə
və yollarından hələ də istifadə olunması pedaqoji fəaliyyətin vacib amillərindəndir.
Ənənəvi təlimdə qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsində ümumiləşdirilməsində
kimlərin iştirakı, rolu məsələsi də diqqətdən qaçırılmamalıdır.
Pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi və yasyılmasında rolu və səlahiyyəti olanlar kimlərdir,
bunların bu sahədə vəzifələri necə müəyyənləşdirilir? Söhbətimizin gedişində bu suallara da
aydınlıq gətirməyə çalışdıq.
İlk növbədə bu problem ümumtəhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı fənn komissiyaları sədrlərinin, rayon (şəhər) təhsil idarələrinin, şöbələrinin əməkdaşlarının vəzifə səlahiyyətlərinə daxil olduğunu qeyd etmək vacibdir.
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Ümumtəhsil məktəblərində, o cümlədən orta ixtisas təhsili müəssisələrində, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində fənn komissiyası sədrlərinin, həmin fənn komissiyalarının üzvləri
kimi çalışan müəllimlərin də qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənmək və ondan yararlanmaq
imkanı və səlhiyyəti vardır.
Belə ki, bu tədris ocaqlarında “Müəllimlərin qarşılıqlı dərs dinləmə” təcrübəsindən də
geniş istifadə olunur, xüsusilə gənc müəllimlər rüb ərzində, yaxud hər dərs ilində 6-10 dərsin
qarşılıqlı dinlənilmədə iştirak edirlər.
Fənn komissiyası sədrləri, təhsil müəssisəsinin direktor müavinləri, direktor, metodkabinet müdirləri müəllimlərin dərslərini dinləməklə onların iş təcrübəsi ilə tanış olmaq imkanına
malikdirlər.
Məktəbin zəruri sənədlərindən biri də “Müəllimlərin qarşılıqlı dərs dinlənilməsijurnalı”dır. Hər bir fənn kimissiyası bu mühüm sənədin aparılması qaydaları ilə müəllimləri tanış
edir. İl ərzinində hər bir müəllim qarşılıqlı olaraq 10-12 dərsi dinləməli bu jurnalda lazımi
qeydlər aparmalıdır. Bu məlumatlardan yeri gələnədə fənn komissiyalarının iclaslarında aparılan müzakirələrdə, direktoryanı müşavirə və pedaqoji şura yığıncaqlarında istifadə olunur. Bu
həm də müəllimlərin bir-birinin təcrübəsini öyrənməyə,bu təcrübədə ən yaxşı cəhətləri mənimsəməyə xidmət edir.
Pedaqoji təcrübənin öyrənilməsində maraqlı tərəflərdən biri kimi Təhsil Nazirliyinin apparat işçiləri, təhsilin idarə olunmasının müxtəlif məsələləri ilə birbaşa məşğul olan əməkdaşlar,
metodistlər, müvafiq təhsil müəssisələrində müəllimlərin qbqqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi,
ümumiləşdirilməsi və kütləvi informasiya vasitələrinin köməyilə bu məlumatları pedaqoji
ictimaiyyətə çatdıra bilərlər.
Təhsilin müxtəlif pillələrində mövcud vəziyyəti araşdırmaq, öyrənmək səlahiyyəti, imkanı olan tədqiqatçı alimlər, habelə, psixoloqlar, sosioloqlar xüsusi araşdırmaların həyata keçirilməsi məqsədilə də qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənirlər.
Pedaqoji təcrübənin öyrənilməsində bir maraqlı məsələ də bu təcrübənin ilk növbədə
kimlər üçün maraqlı olmasının müəyyənləşdirilməsidir. Bu təcrübənin müxtəlif səviyyələrdə
öyrənilməsi onun təhsil sisteminin bütövlükdə inkişafına, təkmilləşdirilməsinə xidmət edir.
Əgər hər hansı bir təhsil müəssisəsinin iş təcrübəsi pedaqoji kollektivin üzvləri,təhsil
ocağının rəhbərliyi, burada fəaliyyət göstərən ictimai qurumlar tərəfindən öyrənilir, bəyənilir,
yaxşı iş təcrübəsi kimi təqdir olunursa belə pedaqoji təcrübə məktəb, pedaqoji kollektiv səviyyəsində öyrənilən təcrübə kimi qiymətləndirilir.
Pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi və yasyılmasında rolu və səlahiyyəti olanlar kimlərdir,
bunların bu sahədə vəzifələri necə müəyyənləşdirilir? Söhbətimizin gedişində bu suallara da
aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.
İlk növbədə bu problem ümumtəhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı fənn komissiyaları sədrlərinin, rayon (şəhər) təhsil idarələrinin, şöbələrinin əməkdaşlarının vəzifə səlahiyyətlərinə daxil olduğunu qeyd etmək vacibdir.
Ümumtəhsil məktəblərində, o cümlədən orta ixtisas təhsili müəssisələrində, ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində fənn komissiyası sədrlərinin, həmin fənn komissiyalarının üzvləri
kimi çalışan müəllimlərin də qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənmək və ondan yararlanmaq imkanı və səlhiyyəti vardır.
Pedaqoji təcrübənin akademik yolla oyrənilməsi həm də ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tədris planına müvafiq olaraq təhsilalanların (magistrlər, tələbələr) passiv və istehsalat təcrübəsi zamanı təcrübə rəhbərlərinin nəzarət-məsləhət, təhlil-dəyərləndirmə, müzakirəqiymətləndirmə mərhələləri ilə həyata keçirilir.
Təcrübçi tələbə kimi ilk olaraq hər hansı bir müəllimin dərsini dinləyən gələcək mütəxəssis razı qalmadığı dərsdə delə “özü üçün maraqlı oıan kəşflər edir”, şübhələrinə qalib gəlir,
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o, səhvlərdən də öyrənməyin mümkün olduğuna inanır: öyrənməyin,hər bir işdə bacarıqlı
olmağın üstün keyfuyyət olduğunu dərk edir.
Belə ki,bu tədris ocaqlarında “Müəllimlərin qarşılıqlı dərs dinləmə” təcrübəsindən də
geniş istifadə olunur. Fənn komissiyası sədrləri,təhsil müəssisəsinin direktor müavinləri, direktor, metodkabinet müdirləri müəllimlərin dərslərini dinləməklə onların iş təcrübəsi ilə tanış
olmaq imkanına malikdirlər.
Məktəbin zəruri sənədlərindən biri də “Müəllimlərin qarşılıqlı dərs dinlənilməsi jurnalı”dır. Hər bir fənn kimissiyası bu mühüm sənədin aparılması qaydaları ilə müəllimləri tanış
edir. İl ərzinində hər bir müəllim qarşılıqlı olaraq 10-12 dərsi dinləməli bu jurnalda lazımi
qeydlər aparmalıdır. Bu məlumatlardan yeri gələnədə fənn komissiyalarının iclaslarında aparılan müzakirələrdə, direktoryanı müşavirə və pedaqoji şura yığıncaqlarında istifadə olunur. Bu
həm də müəllimlərin bir-birinin təcrübəsini öyrənməyə, bu təcrübədə ən yaxşı cəhətləri
mənimsəməyə xidmət edir.
Bir və ya bir neçə təhsil müəssisəsinin qabaqcıl pedaqoji təcrübəsi payon (şəhər) təhsil
müəssisələri arasında qabaqcıl pedaqoji təcrübə kimi yayılırsa, təqdir olunursa bu təcrübə
rayon (şəhər) səviyyəsində oyrənilən təcrübə hesab olunur.
Bir rayonun yox , bir neçə rayonun pedaqoji kollektivlərinin nümayəndələrinin iştirakı
ilə keçirilən “Elmi-praktik konfranslarda”, “Pedaqoji mühazirə”lərdə, “Açıq dərslər”də təqdim olunan və dövrü mətbuatda, informasiya vasitələrində işıqlandırılan pedaqoji təcrübə isə
Respublika səviyyəli qabaqcıl pedaqoji təcrübədir.
Müstəqil Respublikamızda son iyirmi ildə yaranmış ənənələr sırasında adını çəkdiyimiz
belə tədbirlər ən yaxşı, fəal müəllimlərin iş təcrübəsinin öyrənilməsinə yardım etmişdir
Təhsil sistemində İKT-nin və “Elektron məktəb” layihələrinin tətbiqi qabaqcıl
pedaqoji təcrübənin öyrənilməsinin ən etibarlı və əlçatan vasitəsidir.
Müəllimi pedaqoji prosesin fəal subyekti və təlim işində əməkdaşa,bələdçiyə çevirən
amil isə ilk növbədə müəllimin bu peşədə özünü necə təsdiq etməsi, özünütəhsil proqramının
məzmunu, səviyyəsi və əhatəliliyidir. İndi müəllimlər özləri müəyyən etməlidirlər ki,yaxşı
müəllim olmaq üçün onlara məktəb direktorunun verdiyi “xasiyyətnamə” yox, işgüzarlıqla
proqramlaşdırılmış müəllim-əməkdaş, bələdçi təfəkkürü lazımdır.
Belə söhbətlər çox eşidilir: “Müasir dərs üsullarını öyrənmək”, ”Ən yaxşı müəllimi seçmək”, “bu gün interaktiv – fəal təlimlə dərs keçən müəllimlərə ehtiyac çoxdur”, “Məktəblərdə
təlamatçı müəllim sertifikatı ilə işləyən müəllimlərin sayı artır”, “İlin ən yaxşı müəllimlərinin
dərslərində iştirak etmək”, “Elektron dərslər”, “elektron dərsliklərlə işləmək”, “Elektron məktəblərin sayının gündən-günə artması “ və s .
Elə təcrübəyə bu gün belə mövqedən yanaşma da təhsil sistemində fəal təlimə münasibətin formalaşmasından xəbər verir.
Təhsil Nzairliyi sistemində həyata keçirilən islahat tədbirləri və islshstda iştirak edən
təhsilverənlər və təhsilalanlar, valideynlər, pedaqoji ictimaiyyətin üzvləri təhsil islahatının ən
mühüm addımlarından biri kimi təlim işinə yeni pedaqoji təfəkkürün təbliği çox vəzifələr
kimi yerinə yetirilir.
Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsində və yayılmasında yerli idarəetmə orqanı
rəhbərləri maraqlı tərəf kimi çıxış edirlər.
Söylənən nəzəri ideyalar,müxtəlif elmi yanaşmalar əməli işə, pedaqoji fəaliyətə çevrilmədən qabaqcıl müəllim təcrübəsi kimi onun heç bir faydası olmaz. Elə bu məqsədlə elmipraktik konfranslarda dəyərləndirilən, tədqiqatçı-alimlərin təhsil islahatının gedişatının nəzəri
baxımdan əsaslandırılması yolu ilə irəli sürülən nəticələr treninqlər, təlim kursları vasitəsilə
müəllimlərə çatdırılır, qazanılmış təcrübənin kütləviləşməsinə imkan yaradılır. Təhsil nazirliyi
bu yolla gedərək fəal təlim texnologiyalarının, fənn kurikulumlarının, eləcə də tədris prosesində İKT-nin tətbiqində yaxşı işi,peşə bacarıqları ilə fərqlənən, seminar və treninqlərdə, təlim
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kurslarında təlimatçı sertifikatı almış müəllimlərin imkanlarından istifadə etməklə bu sahədə
toplanmış qabaqcıl pedaqoji təcrübənin yayılmasını, kütləviləşməsini təmin edir. Bu yolla
həm qazanılmış pedaqoji təcrübə təqdir olunur, həm də digər müəllimlərin də fəal təlim texnologiyalarını mənimsəmələri təmin olunur. Təhsil Nazirliyini 2010-cu ilin sonuna olan məlumatına görə respublikada İKT üzrə təlimatlandırma treninqlərindən 23 min nəfər müəllim və
inzibati işçi keçmişdir.
Azərbaycan respublikasında həyata keçirilən Təhsil İslahatı Proqramı (2003-2013-cü
illər) təhsil sistemində qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi, qiymətləndirilməsində də bir
çox yeniliklərə yol açdı. Təlim-tərbiyə işində müəllim özünün avtoritar rolundan imtina etdi,
bununla yanaşı öz peşəsinin ustası olan müəllim cəmiyyətdə özünütəsdiq imkanları qazandı.
2007-2008-ci tədris ilindən başlayaraq həyata keçirilən “İlin ən yaxşı müəllimi”, “İlin
ən yaxşı məktəbi” layihəsi özünün yaxşı iş təcrübəsini təqdim etmək,bu adı almağa layiq olduğunu sübut etmək istəyində olan müəllimlər üçün geniş imkanlar açdı. Bu gün müəllim fəaliyyətini izləmək,onun iş təcrübəsi ilə tanı olmağın imkan və vasitələri maraqlı tərəflər üçşün
daha müyəssərdir. İndi hər bir müəllim elektron dərsliklərin, elektron dərslərin hazırlanmasında fəal iştirak edir. Öz təcrübələrini həmkarları ilə İKT-nin imkanlarından istifadə edərək
bölüşür, təcrübə mübadiləsində iştirak edirlər.
Dünyanın bir çox ölkələrinə təşkil olunmuş geniş tərkibli nümayəndə heyətində ölkənin
təhsil sisteminin bir neçə pilləsini, o cümlədən ümumtəhsil, ali təhsil, ilk peşə-ixtisas təhsili
məktəblərinin müəllimləri təmsil olunmuşlar. Müvafiq sahələr üzrə dünya ölkələrinin qabaqcıl pedaqoji təcrübəsi öyrəmilmişdir.
Azərbaycanda təhsilin idarə olunmasının subyektlər müxtəlif səviyyələrdə ezamiyyətlərdə, beynəlxalq konfranslarda, seminarlarda iştirak edir, dünya təhsil sistemində baş verən
dəyişiklikləri, təhsil sisteminin ən yeni nailiyyətlərini mənimsəyir, Azərbaycanda fasiləsiz
təhsil sistemi quruculuğunda bu təcrübədən faydalanırlar. Bu işdə beynəlxal təşkilat və qurumların dəstəyində də istifadə olunur.
Belə beynəlxalq əlaqələrdən yararlanaraq müəllim-tələbə mübadiləsində iştirak edən
mütəxəssislərin köməyilə ölkənin təhsil sistemində fəal-interaktiv təlimfənn kuriikulumlarının
tətbiqi müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməyə başlamışdır. Respublikanın təhsil ocaqlarında fəalinteraktiv təlim texnologiyaları ilə işləyən yüzlərlə müəllim məktəblərdə öz təcrübələrini
həmkarları ilə bölüşür, təlimatçı müəllimlər kimi respublika müəllimləri üşün treninqlər və
seminarlar təşkil edilməsində yaxından iştirak edirlər.
Azərbaycan təhsil sistemində yeni bir layihə də “Elektron məktəb” layihəsidir. Bu layihə
də ölkədə uğurla həyata keçirilir. Bu qabaqcıl yeni məktəb quruculuğu təcrübəsindən 20-ə yaxın
məktəb faydalanaraq pilot layihəyə qoşulmuşdur. Respublika müəllimləri sırasında 300-ə qədər
“İlin ən yaxşı müəllimi” adına layiq görülmüşdür. Bu müəllimlər özlərinin “Açıq elektron
dərs”lərini dövrü mətbuatda, internetdə geniş pedaqoji ictimaiyyətə təqdim etməklə daha bir
yeni təcrübəyə imza atmışlar. Müasir, qabaqcıl müəllim özünün iş təcrübəsini cəsarətlə bütün
səviyyələrdə, hətta beynəlxalq səviyyədə təqdim etməyə, tanıtmağa qadirdir. Bu günün müəllimi ən son yeniliklərdən xəbər tutur, informasiya axınından onun üçün gərəkli olanları əldə
edir. İKT-nin imkanlarından faydalanmaqla qabaqcıl iş təcrübəsini bütün səviyyələrdə təqdim
və özünü təsdiq edir.
Azərbaycan təhsil sistemi bu sahədə də öz imkanlarını genişləndirir. Dünya ölkələrində,
o cümlədən,inkişaf etmiş ölkələrin təhsilinin ən yaxşı iş təcrübəsini öyrənmək sahəsində də
xeyli iş görür. Təhsilin məzmunca yaxşılaşdırılması, təhsilə valideynlərin münasibəti, cəmiyyətin münasibəti öyrənilir və ölkəmizdə bu təcrübənin tətbiqinə şərait yaradılır. Ən başlıca
məsələlərdən biri kimi dünya təcrübəsində təhsilin maliyyələşdirilməsi mexanizmimi ən
uyğun variantlarından istifadə etməklə Azərbaycanda təhsilin maliyyələşdirilməsi mexanizminin tətbiqi artıq həyata keçirilir.
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VMA-nın yaradılması təcrübəsi də məktəblərimizdə artıq özünü döğruldur. Bu qurumlar məktəbə bir çox sahələrdə yaxından kömək göstərir, bu yolla təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması təmin edilir.
Pedaqoji tədqiqatların davam etdirilməsi məqsədilə öyrənilən qabaqcıl pedaqoji
təcrübə.
Pedaqoji tədqiqatların aparılması və zəruri tədqiqat məqsədlərinin yerinə yetrilməsi
üçün təhsilin müvafiq pillələrində pedaqoji təcrübə öyrənilir. Hər bir müəllimin özünəməxsus
iş təcrübəsi pedaqoji prosesdə öyrənilir; həmçinin pedaqoji prosesdə baş verən yenilikləri, eləcə də yol verilən qüsurları doğuran səbəbləri araşdırmaq məqsədilə vaxtaşırı olaraq pedaqoji
təcrübəyə müraciət edilir.
Pedaqoji təcrübənin öyrənilməsinin müasir dövdrə hansı səmərəli imkanlarının olmasını
nəzərdən keçirmək də vacib məsələlərdən diridir.
Bu gün təhsil sistemində baş verən yeniliklər insan amilinə, o cümlədən də müəllimlərə
olan münasibəti dəyişdirmişfir. Müəllimlərin öz peşələrinə münasibəti, özünütəhsili, müəllimşagird münasibəti, əmək bazarında mövcud rəqabətəqabilliyə meyllilik, təhsil islahatının pedaqoji prosesə diqtə etdiyi innovasiyaların səmərəli əks-sədası məhz müəllimin təcrübəsini
öyrənmək yolu ilə əldə edilir.
Pedaqoji təcrübənin öyrənilməsində maraqlı tərəflərdən biri kimi Təhsil Nazirliyinin apparat işçiləri, təhsilin idarə olunmasının müxtəlif məsələləri ilə birbaşa məşğul olan əməkdaşlar,
metodistlər, müvafiq təhsil müəssisələrində müəllimlərin qbqqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi,
ümumiləşdirilməsi və kütləvi informasiya vasitələrinin köməyilə bu məlumatları pedaqoji ictimaiyyətə çatdıra bilərlər.
Təhsilin müxtəlif pillələrində mövcud vəziyyəti araşdırmaq,öyrənmək səlahiyyəti, imkanı olan tədqiqatçı alimlər, habelə, psixoloqlar, sosioloqlar xüsusi araşdırmaların həyata keçirilməsi məqsədilə də qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənirlər.
Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsində əlıdə olunan məlumatlardan elmi-kütləvi
təbliğat materialları kimi də istifadə olunurdu arasında, o cümlədən valideylərin. Təhsillə əlaqəsi olan hər kəsin maarifləndirilməsində, məlumatlandırılmasında əvəzsiz rolunu oynayırdı.
Bu yazıların müəllifləri sırasında müəllimlər, metodistlər, tədqiqatçı-pedaqoqlar, təhsilin idarə
olunmasımasının ayr-ayrı subyektləri də yer alır, inzibati-idarəetmə məsələləri ilə əlaqədar
zəruri fikirlərin pedaqoji ictimaiyyətə çatdırılmasına nail olurlar.
Pedaqoji təcrübənin öyrənilməsində bir maraqlı məsələ də bu təcrübənin ilk növbədə
kimlər üçün maraqlı olmasının müəyyənləşdirilməsidir. Bu təcrübənin müxtəlif səviyyələrdə
öyrənilməsi onun təhsil sisteminin bütövlükdə inkişafına, təkmilləşdirilməsinə xidmət edir.
Müəllim öz peşəsini,tədris etdiyi fənni dərindən,hərtərəfli öyrənməli, onu sevməli və
bununla öz vəzifəsini bitmiş hesab etməməlidir. Müəllim tədris etdiyi fənni öz şagirdlərinə də
sevdirməyi bacarmalıdır.
Müəllim qazandığıl peşə bacarıqlarını daim təkmilləşdirməyin yollarını arsamalı,yeni
keyfiyyətlərlə zənginləşdirməlidir, buna can. Dövrü mətbuat səhifələrində verilən qabaqcıl pedaqoji təcrübənin müxtəlif sahələrini əks etdirən məqalələr, silsilə yazılar əhali atmalıdır.
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ЗНАЧИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ИЗУЧЕНИЕ
ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется значение педагогической практики, отношение участников учебного процесса в различных этапах обучения изучения передового педагогического процесса.
Так же большое внимание уделяется видам, степени и значению для будущего перспектива изучения и представления передовой педагогической практики. В статье просматриваются новые,
интерактивные возможности, преимущества изучения передовой педагогической практики.
Q.B. SAFARALIYEVA
IMPORTANCE AND OPPORTUNITIES OF PEDAGOGICAL EXPERIENCE
AND LEARNING OF PROGRESSIVE PEDAGOGICAL EXPERIENCE
SUMMARY
The article deals with the importance of learning of progressive pedagogical experience, interesting aspects in learning of this experience, attitude towards getting progressive pedagogical experience
of participants of education process in different stages of education. The attention is directed to the
kinds, levels of progressive pedagogical experiences, significance of learning and presentation of this
experience for future educational perspectives. In the article looked through the new methods,
interactive opportunities, superiorities of learning of progressive pedagogical experience.
rəyçi: pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dos. V.Bəşirov
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ŞAGİRDLƏRİN ŞƏXSİYYƏT KİMİ FORMALAŞMASINDA İKT-NIN ROLU
VƏ DƏRSLƏRDƏ TƏTBİQİ TƏCRÜBƏSİNDƏN
Açar sözlər: şəxsiyyət, İKT, dərs, tədris, tətbiq, tərbiyə.
Ключевые слова: личность, ИКТ, урок, обучение, применение, воспитание.
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Azərbaycanda təhsil islahatının əsas prinsiplərini təşkil edən demokratikləşmə, humanistləşdirmə, differensiallaşdırma, fərdiləşdirmə, inteqrasiya, humanitarlaşdırma şagirdin bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasında, onun hərtərəfli inkişafının istiqamətləndirilməsində mühüm
və həlledici amillərdir. Bu prinsiplərə əsaslanan təlim-tərbiyə prosesinin səmərəli təşkili müəllimdən təlimə yaradıcı münasibət bəsləməyi tələb edir.
Təhsilin nailiyyətləri içərisində İKT-nın rolu danılmazdır. Əvvəllər dərslərin keçirilməsində yalnız ənənəvi metodlardan istifadə edilirdisə, artıq yeni informasiya kommunikasiya
texnologiyalarının tətbiqi sayəsində tədrisdə istifadə edilən fəal interaktiv təlim metodu
köməkliyi ilə dərsi daha maraqlı, daha sadə edir, şagirdlərdən fəal düşünməyi tələb edir.
İKT – hamının başa düşdüyü müxtəlif məlumat və informasiyaları təsvir edən, alqoritm
yığımını, emalını, ötürülməsini özündə birləşdirən və təmin edən vasitədir. İKT-dan geniş istifadə etməklə təşkil edilən dərslər məktəblinin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına səmərəli xidmət edir.
Qeyd etmək vacibdir ki, İKT təkcə təhsil sahəsi ilə məhdudlaşmır, daha geniş sahələri
əhatə edir. İKT-nın təhsildə nümunələr, metodlar və bacarıqlar vasitəsilə reallaşması təhsilin
informasiyalaşması məqsədinə xidmət edir.
Ənənəvi təlimdə müəllimin əsas fəallıq göstərən şəxs, şagirdlərin isə dinləyici olması,
biliyin yalnız müəllimin verdiyi informasiya hesabına əldə edilməsi prosesi müasir tələblərə
cavab vermir. Çünki müasir dövrün getdikcə özü kimi müasirləşmiş tələbləri əsasında formalaşan şagirdləri artıq sinif daxilində və yalnız müəllimin aparıcı bir şəxs kimi rol oynamasını,
bir növ, qəbul edə bilmir. Şagird aktiv olmağa, dərsdə açıqlanan mövzulara öz münasibətini
bildirməyə çalışır.
Fasiləsiz təhsilin ən məsuliyyətli və mürəkkəb həlqəsi olan ibtidai təhsilin qarşısında
duran əsas vəzifə şagirdlərin kommunikativ bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onların intellektual
inkişafını zəruri səviyyəyə yüksəltmək, elmlərin əsasları üzrə sadə biliklər vermək, şagirdlərdə təbiət və cəmiyyət haqqında ilkin elmi təsəvvür formalaşdırmaq, onların şüurunu zənginləşdirmək, dərk etməyə marağını inkişaf etdirmək, oxu, yazı və hesab vərdişləri aşılamaq, sual
vermək, əqli nəticə çıxarmaq, mühakimə yürütmək, öz mövqeyini müdafiə etmək, sübuta
yetirmək, sadə nəzəri təfəkkürə, nitq mədəniyyətinə malik olmaq, tərbiyəli inkişaf üzrə işi
yerinə yetirmək və s. kimi bacarıq və vərdişləri aşılamaqdan ibarətdir. Bu sahədə müəllimin
üzərinə çətin və şərəfli vəzifə düşür. Bunun üçün müəllim yeni metodları dərindən mənimsəməli və onları şagirdlərə də mənimsətməlidir. Müasir informasiya dövründə isə bu vəzifələrin
icrasını şagird üçün daha maraqlı təqdimatda həyata keçirmək mümkündür. Məhz buna görə
də Prezident tərəfindən təsdiq edilmiş “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nda göstərilir ki, ümumi orta təhsilin məqsədi şagirdlərin şifahi nitq və yazı mədəniyyətinin, ünsiyyət bacarığının, idrak fəallığının və məntiqi təfəkkürünün inkişafını, təhsil proqramına daxil olan fənlər üzrə və eləcə də, dünya sivilizasiyasının inkişafı haqqında müvafiq
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bilik və təsəvvürlərin formalaşmasını, müasir informasiya kommunikasiya vasitələrindən
istifadə etmək qabiliyyətini, hadisələri qiymətləndirmək və öz gələcək fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirmək bacarıqlarını təmin etməkdən ibarətdir. Ümumi təhsilin Milli Kurikulumu sənədində də ibtidai təhsil üzrə ümumi təlim nəticələrində də kompyuter texnologiyasından istifadə etmək, müşahidə etdiyi obyekt və hadisələri təsvir etmək, onları səciyyəvi əlamətlərinə görə fərqləndirmək, müstəqil və məntiqi düşünmək, münasibət bildirmək kimi bacarıqlar daxil edilmişdir.
Hazırda, demək olar ki, müəllimlərin əksəriyyəti bu bacarıqlara yiyələniblər. Bunun
üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən davamlı olaraq treninqlər həyat keçirilir.
Kommunikativ bacarıqlara bunlar daxildir:
1. Özfəaliyyət proseslərində kollektivlə birgə iş və ümumiyyətlə, real həyat proseslərini
intellektual planlaşdırmaq və təşkil etmək bacarığı (alqoritmik təfəkkür).
2. İnformasiya fəaliyyəti ilə (o cümlədə, kompyuterin köməyi ilə) məşğul olmaq bacarığı.
Müasir dövrümüzdə təhsil sahəsində İKT-nın tətbiqi geniş yayılmaqdadır. Hər bir dərsin
icrasında İKT-dən istifadənin çox böyük faydası var. Müxtəlif fənlər üzrə disklərin dərslərdə
istifadəsi təqdirəlayiq haldır. Bu zaman bütün fənlər əyaniləşir və kompyuter vasitəsilə aşılanır. Bu da şagirdin daha dərin savad almasında çox önəmli rol oynayır, kompyuterdən istifadə
tədris zamanı əyaniliyi artırır, şagirdlər arasında diferensasiya aparmağa imkan yaradır, informasiyanın qəbulolunma sürəti yüksəlir, şagirdlərdə özünəinam hissi güclənir. Bu da şagirdlər
arasında rəğbəti artırır.
Müasir dərsə verilən tələblərdən ən mühümü şagirdlərin məntiqi və tənqidi təfəkkürünün inkişafı, idrak fəaliyyətinin gücləndirilməsi və öyrənməyi öyrətməkdir. Gənclərə sərbəst
işləmək, axtarıcılıq-tədqiqatçılıq qabiliyyəti aşılamaq vacib şərtlərdəndir. Bununla yanaşı,
fənlərin böyük əksəriyyətinin İKT-nın müasir imkanlarından istifadə etməklə tədrisi müəyyən
arzuolunmaz hallara da gətirib çıxara bilər. Fərdi öyrənmək əksər hallarda informatlaşmanın
əsas üstünlüklərindən biri kimi təqdim olunur. Halbuki bu prosesdə ən böyük çatışmazlıq total
fərdiləşmədir. Təlim prosesində fərdiləşmə müəllimlə şagirdin canlı təmasını minimuma endirir.
Ümumiyyətlə, İKT-dən düşünülmüş şəkildə aparılmalı, ehtiyac duyulmayan hallarda
ondan hətta istifadə etmək lazım deyil. İKT-nın tətbiqi zamanı onun xüsusiyyətləri nəzərə
alınmalıdır.
İnformasiya texnologiyalarının ibtidai siniflərdə tədrisinin əsas məqsədləri, bir sıra bilik
və bacarıqların formalaşdırılmasına yönəlmişdir. Bunlardan, müəllimin rəhbərliyi ilə obyekt
və prosesləri müşahidə etmək, qeydə almaq, ölçmək və təsvir etmək kimi bacarıqlar ibtidai
təhsilin birinci pilləsindən başlayaraq formalaşdırıla bilər. Buna nail olmaq üçün hesab edirəm
ki, ilk növbədə “Savad təliminə hazırlıq dövrü” ilə paralel olaraq, informatika fənninin tədrisi
zamanı kompyuterdən ilkin istifadə qaydaları öyrədilməlidir. Hamıya məlumdur ki, I sinif şagirdi olan altıyaşlı uşaq praktik fəaliyyətlə daha həvəslə məşğul olur, əməliyytları daha tez yadında saxlayır. Nahaq yerə deyilməyib ki, uşaqlıqda qazanılan bilik daş üzərinə yazılan yazı
kimidir. Şagirdlərin bacarıqları müəllimlərə geniş fəaliyyət bazasında işləmək imkanı yaradır.
Fərz edək ki, I sinfə gələn şagird, informatika dərsində (təbii ki, bu dərslər ibtidai təhsil
pilləsində əsas təşkilati model kimi tövsiyyə olunan “Kompyutyer sinfi”nə uyğun təchiz olunmuş otaqlarda keçirilməlidir) Azərbaycan dili fənninin əlifba təliminə hazırlıq dövründə kompyuterdən istifadə qaydalarının ən əsas iş prosesləri ilə tanış olmuş, qazandığı bacarıqları tətbiq etməyi öyrənmişdir. Əlifba təlimi dövrünün ilk dərsindən başlayaraq, həmin şagird, albomunda özündən əvvəlki altıyaşlıların əllə işlədikləri məlumatları kompyuter vasitəsi ilə daha
artıq səy və maraqla işləyər. Kompyuterdə işləmək şagirdlərə daha maraqlı olduğundan, onlar
keçdiyi hərfə aid məlumatları daha sərbəst toplaya, yoldaşları ilə informasiya mübadiləsinə
girə, müəllim isə öz növbəsində dərsini müasir tələblərə uyğun şəkildə qurmağa nail ola bilər.
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İKT tətbiq olunan zaman şagirdin gördüyü iş daha maraqlı, məzmunludur. Əminliklə
demək olar ki, əl ilə işləyən şagird çox vaxt gördüyü işdən, çəkdiyi rəsmlərdən narazı qalır.
Bu onu göstərir ki, uşaqların bacarığı zövqləri ilə hələlik uzlaşmır. Onlar öz işlərində uğur qazanmadıqlarını düşündükləri üçün sarsılır, ruhdan düşürlər. Dərsə olan maraqları getdikcə
azalır və s.
İKT-nın tətbiqi zamanı dərsdə yüksək işgüzarlıq müşahidə olunur, gözlənilən nəticələr
dərsin məqsədini tamamlayır. Fəaliyyətin bu növü müəllimə, şagirdlərin potensial imkanlarının inkişafını daim izləməyə də yardımçı olur.
Savad təlimi dövründə keçirilən hərflərin sayı artdıqca, şagirdlərin söz yaratmaq, cümlə
qurmaq, kiçik həcmli mətnləri oxumaq bacarıqları daha da inkişaf edir. Bu zaman da İKT-nın
tətbiqi öz bəhrəsini vermiş olur. Söz yaratmaq baxımından hərflər müəyyən ardıcıllıqla tədris
olunur. Şagirdlər artıq şiriftlərlə işləməyə başlayırlar. Onlar tanıdıqları sözlər üzərində artıq
tədqiqatlar aparır, informasiya mübadiləsinə qoşulur, nəticə çıxarıb tətbiq edir, işini təqdim
edir. Qruplaşmada, cütlərlə iş formasında, fərdi fəaliyyətdə İKT-nın rolu əvəzedilməzdir.
Bu qayda ilə keçirilən hər yeni dərs, I sinif şagirdləri üçün maraqlı fəaliyyətə, məşğuliyyətə çevrilir. Onların zehni, yaddaşı hər gün informsiyalarla zənginləşir, zövqləri formalaşır,
işgüzarlıqları artır. Şagirdlərdə yoldaşları ilə səmimi ünsiyyət qurmaq kimi bacarıqlar yaranır.
Yaradıcı müəllim Azərbaycan dili dərslərində imlaları belə, kompyuter vasitəsilə yazdıra bilər. Daha çox səhv buraxma ehtimalı olunan sözlər üzrə redaktə işi də müəllimin nəzarəti
altında həyata keçirilə bilər.
İnformasiya texnologiyaları ilə iş üçün yerin təşkili üsulları vacib əhəmiyyət daşıyır. Bu
baxımdan, məhz “Kompyuter sinfi” modelində iş yerinin yaradılmasının bir çox üstün cəhətləri var. Əsas üstünlük ondadır ki, bu modeldən istifadə zamanı klassik sinif-dərs modelindən
imtina etmədən kompyuterdən istifadə edilir. Müvafiq proqram təminatı və şagirdlərin ilkin
hazırlığı olduqda belə sinifdə 20-25 nəfər şagirdlə dərs keçmək olar. Sinifdə şagirdlərin stolüstü fəaliyyəti üçün ayrıca masalar olduqda sinfi 2 qrupa ayırmaq olar və bir qrupda nəzəri,
digər qrupda kompyuterdə praktik iş icra etmək olar.
Eyni zamanda 1 kompyuterin arxasında 2 şagirdin növbə ilə işləməsi ilə də dərs aparmaq olar. Bu zaman şagirdlər növbə ilə ümumi bir təqdimat hazırlayırlar. Müəllimə isə bütün
bu prosesləri müşahidə edir, məsləhətləri ilə onların fəaliyyətinə istiqamət verir.
Tədqiqat sona çatdıqdan sonra məlumat mübadiləsi başlayır. Şagirdlər görülən işin
nəticələrini təqdim edirlər.
Tədris prosesində İKT-dan istifadə, müəllimin qarşısında geniş yaradıcı imkanlar açmış
olur. Yaradıcı müəllim dərslərini “elektron-dərs” formasında təqdim etdikdə bu, şagirdlərin
yaddaşında möhkəm həkk olunur. Şagirdlər böyük maraq hissi ilə dərsi dinləyir, yeni keçirilən mövzunu yaxşı mənimsəyir, gördüyü təqdimatlardan ruhlanaraq özü də təqdimatlar hazırlamağa meyl edir.
Dərsin əhəmiyyəti təkcə onun məzmunu ilə deyil, həm də forması ilə şərtlənir. Dərs
həm də düşünməyi öyrətdiyinə görə faydalıdır. Dərs o zaman fayda gətirir ki, şagirdlərdə canlı maraq, kəskin reaksiya doğursun, onları diskussiyaya, materiala uyğun hərəkətə sövq etsin.
Bu cür dərs təkcə canlı və maraqlı keçməklə qalmayacaq, o həm də şagirdlərə bütün ömürləri
boyu onlar üçün faydalı olacaq sərbəst düşüncə vərdişləri aşılayacaqdır.
Heç də hər cür material, xüsusən də məktəb dərsliklərində olan material yuxarıdakı kateqoriyalardan istifadə etməyə imkan vermir. Bununla da, bəzən dərslikdəki mətni qəzet məqaləsi ilə əvəz etmək və ya mətn oxunuşu əvəzinə şagirdlərə hansısa bir hadisə danışmaq,
fotoşəkil və ya rəsm əsəri, təqdimat nümayiş etdirmək, çox effektli nəticə verir. Bilgisayar və
proyektordan istifadə etməklə dərs daha gözəl və rəngarəng olar.
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О РОЛИ И ПРИМЕНЕНИИ ИКТ НА УРОКАХ В ФОРМИРОВАНИИ
УЧАЩИХСЯ КАК ЛИЧНОСТЬ
РЕЗЮМЕ
Одним из важных требований современного обучения является развитие логического и
критического мышления и познавательной активности учащихся.
Уроки, организованные на основе ИКТ позитивно влияют на формирование учащихся
как личностей. Использование ИКТ на каждом уроке приносит большую пользу. В результате
это играет важную роль в образовании учащихся.
N.Q. ZEYNALOVA
ON THE ROLE AND USE OF ICT AT LESSONS IN FORMATION
OF PUPILS AS PERSONALITY
SUMMARY
One of the main demands of modern education is development of logical and critical thinking
and cognitive activity of pupils.
Lessons organized on the basis of ICT have positive influence on formation of pupils as
persons. Use of ICT in each lesson has great advantage. So this plays an important role in getting deep
education by pupils.
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НА
ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
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Преподавание – процесс творческий. Никакой учебник, никакие методические
рекомендации самых опытных методистов не могут и не должны заменять инициативу
преподавателя. Преподаватель – творческая личность, он не может и не должен слепо
следовать за авторами учебников и учебных пособий. Работа доставляет преподавателю
удовлетворение и радость только тогда, когда, овладев основными принципами своей
профессии, он начинает творчески преломлять их и создавать свои собственные приемы, которые наиболее полно соответствовали бы характеру его личности, условиям
работы, что в конечном итоге обеспечивает эффективность учебного процесса.
Проблема учета специальности при обучении студентов русскому языку в настоящее время не является дискуссионной. Привлечение уже на начальном этапе языкового
материала, связанного с будущей специальностью студентов – это одновременно и решение важной психологической проблемы мотивации в oбучении. Овладение языком
оказывается, без сомнения, более эффективным, если в качестве мотива выступает возможность лучшего усвоения специальных предметов.
Выделение лексики в особый предмет практических занятий по языку, безусловно, усиливает практическую направленность преподавания русского языка в нефилологической аудитории, отсюда одна из задач преподавателя – снять возникающие при
овладении основами наук языковые трудности, языковой барьер, чтобы недостаточное
владение языком не стало тормозом в изучении специальных дисциплин.
Уже на начальном этапе закладываются основы пользования языком как средством получения научной информации и обмена ею. Студенты должны уметь записывать и предсказывать услышанные и прочитанные тексты по специальности, вести
беседу на специальные темы на семинарах и практических занятиях, сдавать зачеты и
экзамены, что предполагает наличие у них сформированных умений и навыков чтения.
К продвинутому этапу обучения студенты овладевают необходимым минимумом
лексического и грамматического материала по специальности. Они умеют читать, воспринимать на слух и конспектировать несложные специальные тексты, отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту, давать его краткий пересказ.
Следующий шаг – научиться описывать явление, предмет, вывести формулу, доказать
теорему и т.п. Всё это в основном реализуется на основе монолога. Основная задача
преподавателя на этом этапе – уделить особое внимание изучению синтаксических
особенностей устной формы научного стиля, анализируя при этом не отдельные предложения, а все сообщение, т.е. систему высказываний, несущих новую информацию:
лекция, доклад, выступление на собрании, научное сообщение на конференции, ответ
на экзамене.
Основой для развития навыков речи являются тексты. Объем текстов и степень
адаптации их зависит от подготовки студентов. Для начального этапа это могут быть
микротексты, тексты-определения, где избыточная информация равна нулю. Для прод291
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винутого этапа вначале берутся адаптированные, а позднее неадаптированные тексты
из учебника.
Тексты объединяются тематически. На их лексико-грамматической основе строится система упражнений. Цель этих упражнений – развитие кратковременной памяти,
запоминание словосочетаний и конструкции, характерных для научного стиля речи,
развитие навыка использования этих единиц. Достижение цели происходит за счет
последовательного овладения всё более сложными видами языковой деятельности.
Материал должен быть образован следующим образом: студент слышит предложение,
чтобы понять его, выделяет синтаксически законченные единицы, а для этого он должен произвести синтаксический анализ предложения. Вначале он не в силах сделать
синтаксический анализ предложения на слух, зачастую не может даже определить
границы между словами, увидеть в косвенной форме начальную и перевести слово про
себя. И поэтому на начальном этапе студенты проговаривают каждое слово, строят
словосочетания из этих слов, а затем уже из словосочетаний предложения, наращивая
таким образом предложение слово за словом. Такого рода очень полезна и ценна для
студента: он снова и снова учится связывать слова повторяет или же заново учится
грамматическим связям слов, характеристике предложения, порядку слов в нем, конструируя таким образом предложение. Следующий шаг – ответ на вопрос, где студент
пользуется вопросом как опорой для построения своего ответа. Накопив таким образом
небольшое количество словосочетаний и конструкций по теме, зная особенности предложений научного стиля речи, студент начинает строить синтаксическое целое. Так,
через анализ единиц предложения и синтез его единиц в одно сложное синтаксическое
целое, а затем и в текст, далее через ответы на вопросы, студент подходит к цели – пересказ нового текста. На горизонте – построение собственного сообщения на заданную
тему. И здесь основной формой работы будет обучение поиску и комбинированию
речевых средств с целью выражения определенного содержания. Через самое непродолжительное время (конечно же, при условии систематических занятий) у студентов
развиваются навыки аудирования и продуцирования.
Словарная работа может быть продуктивной только тогда, когда для аудиторного
и самостоятельного изучения берется не случайный, а специально отобранный и последовательно расположенный материал. Преподаватель должен сам составить лексический минимум по специальности своих студентов. Материалом для такого составления
служат учебники и учебные пособия студентов I курса а также, школьные учебники по
этому предмету являются наиболее употребительные термины. Их может быть от 150
до 200. После отбора лексического материала нужно решить, какие из этих терминов
должно изучаться в начале. Какими принципами должен руководствоваться преподаватель? Во-первых, практической необходимостью термина в изучаемом студентами в
этом семестре разделе физики, математики и т.п. И поэтому отбираются наиболее употребительные и важные термины, представляющие собой основные термины, представляющие собой основные понятия в этой области науки. Для более точного определения
степени необходимости надо установить контакт с кафедрой по специальности студентов, просмотреть словарь научных терминов. И таким образом, будет отобрано именно
то, значение чего необходимо в I очередь.
Далее, в основу отбора специальной лексики должен быть поставлен также принцип частотности, т.е. в лексический минимум включаются прежде всего те термины и
терминологические словосочетания, которые встречаются наиболее часто в учебниках.
И еще один принцип отбора терминов – тематический. Он позволяет определить тот
круг понятий в области изучаемый специальности, который должен быть отражен в
лексике с целью обеспечения практической направленности в обучении языку. Распо292
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ложение слов по темам обеспечивает усвоение терминов и терминологических сочетаний параллельно с изучением этих тем на занятиях по специальности.
A.N. AĞAYEV
RUS DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ XÜSUSİ LEKSİKANIN ÖYRƏNİLMƏSİ
XÜLASƏ
Məqalə rus dili dərslərində xüsusi leksikanın öyrənilməsi mövzusuna həsr olunmuşdur. Müəllif
qeyd edir ki, hal-hazırda tələbələrin rus dili təlimi zamanı ixtisasın nəzərə alınması problemi mübahisə
mövzusu deyil. Əgər xüsusi fənlərin daha yaxşı öyrənilməsi imkanı əsas səbəb kimi çıxış edirsə, dilə
yiyələnmə, şübhəsiz, daha effektiv olur.
A.N. AGHAYEV
LEARNING OF SPECIAL LEXIC AT THE LESSON
OF THE RUSSIAN LANGUAGE
SUMMARY
The article is dedicated to the learning of special lexic at the lessons of the Russian language.
The author notes that the problem of taking into account of profession while teaching Russian at the
present time is not the topic of discussion. Possessing of a language, doubtless, is more effective, if the
motive is better learning of special subjects.
рецензент: доцент Т.Агамирова
Redaksiyaya daxil olub: 16.11.2011
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативная методика, общение,
коммуникативность.
Açar sözlər: kommunikativ səriştə, kommunikativ metodika, ünsiyyət, kommunikativlik.
Key words: communicative competence, communicative methods, intercourse, communicativeness.

Коммуникативный подход к преподаванию иностранных языков предполагает необходимым дифференцирование знаний различных языковых правил и умений эффективно применять эти правила в процессе коммуникации. Основное внимание при данном подходе уделяется формированию и развитию коммуникативной компетенции
учащихся.
В истории обучения иностранным языкам фактически были проверены два основных пути: а) изучение языка на основе правила при пользовании сокращенной коммуникацией; б) освоение языковых явлений главным образом на основе коммуникации.
Первый способ представлен в известной грамматико-переводной системе обучения иностранным языкам. Согласно этой методике, обучение строилось на изучении
грамматических правил и лексики с последующим переходом к порождению и декодированию (чтению и пониманию устной речи) речи. Многолетний опыт показал, что
этот путь малоэффективен. Пользуясь правилами и словарным составом языка, обучающиеся должны были воссоздавать новый для них язык. Путь усвоения лежал через
громадное количество ошибок, замедляющих темп усвоения языка и понижающих интерес к его изучению (1, с. 17-22).
Второй путь изучения языка (через коммуникацию) оказался более эффективным,
хотя такое обучение также содержало много недостатков. Недооценка осознания механизмов языка, сформулированных в виде правил, снижала качество владения иноязычной речью, увеличивала сроки изучения иностранного языка (1, с. 17-22).
В итоге наметилось сближение этих двух путей обучения языку. Данный факт является показательным в том смысле, что он эмпирическим путем доказал единство
языковых правил и действий. Языковые правила фиксируют лишь то, что носит закономерный характер в употреблении языковых явлений в речи, и выполняют в процессе
иноязычного реченаучения подчиненную, вспомогательную функцию (1, с. 17-22).
Основным действием, с помощью которого осваивается иностранный язык, является процесс общения, речевая коммуникация. В процессе коммуникации происходит
не только обмен мыслями и чувствами, но и освоение языковых средств.
Использование коммуникативной методики – объективная необходимость, продиктованная закономерностями любого обучения. Как известно, все, чему обучается
человек, он приобретает для того, чтобы использовать в предстоящей деятельности. Известно также, что использование знаний, навыков, умений основано на переносе, а перенос зависит, прежде всего, насколько адекватны условия обучения тем условиям, в
которых эти знания, навыки, умения предполагается использовать. Следовательно, готовить учащегося к участию в процессе иноязычного общения нужно в условиях иноязычного общения, созданных в классе (2).
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Это и определяет сущность коммуникативного общения, которая заключается в
том, что процесс обучения является моделью процесса общения. В этом случае коммуникативность рассматривается не как методический принцип, а как принцип методологический, который определяет, с одной стороны, методические принципы обучения, а с
другой – выбор общенаучных методов познания, исходных для построения процесса
обучения.
Все это, конечно, не означает, что процесс обучения строится как копия процесса
общения. Более того, в процессе общения есть параметры, моделировать которые с
точки зрения обучения совершенно не имеет смысла.
Например, «бессистемность» общения, точнее, отсутствие специально направленной организации или полная подсознательность в овладении формальной стороной
речевой деятельности и т. п.
Соблюдение указанных характеристик позволяет назвать образовательный
процесс коммуникативным:
1. Коммуникативность предполагает не «обучение иностранному языку», а «иноязычное образование». Целью иноязычного (как и любого другого) образования является сам человек. А содержанием образования является культура, в нашем случае – иноязычная культура, которая имеет четыре аспекта: познавательный (знания о языке и
культуре страны), развивающий (способности), воспитательный (нравственность) и
учебный (владение умением общаться).
2. Процесс коммуникативного иноязычного образования строится как модель реального общения, но организуется так, чтобы учащийся имел возможность сам познавать и развиваться, овладевать иноязычной культурой, а не подвергался бы обучению.
3. Коммуникативность означает наличие у учащегося личностного смысла его
участия в образовательном процессе, в овладении иноязычной культурой с целью становления его как субъекта родной культуры и как участника будущего диалога культур.
4. Коммуникативность – это мотивированность любого действия учащегося, совершение его из внутреннего побуждения, а не внешнего стимулирования (боязнь отметки).
5. Коммуникативность – это связь общения со всеми другими видами деятельности учащегося – общественной, спортивной, художественной и т. п.
6. Коммуникативность – это общение в ситуациях, понимаемых не как обстоятельст, а как система взаимоотношений между общающимися – педагогом и учащимися.
7. Коммуникативность – это постоянная новизна, когда исключается произвольное заучивание и воспроизведение заученного, когда ни одна фраза не должна повторяться в том же виде даже дважды.
Коммуникативный метод основан на том, что процесс обучения является моделью
процесса коммуникации. Как любая модель процесс обучения в каких-то аспектах
упрощен по сравнению с реальным процессом коммуникации, но по основным параметрам он ему адекватен. Методическая значимость этой адекватности объясняяется
двумя главными факторами (3, с. 30-33, 54):
1) явлением переноса, который обеспечивается осознанием адекватности условий обучения и условий применения результатов обучения;
2) явлением мотивации, которая обеспечивается тем, насколько полно моделируется в процессе обучения характер общения. Итак, что же это за параметры процесса,
которые необходимо сохранить в процессе обучения. Это:
- деятельностный характер речевого поведения общающихся, который должен
воплотиться: в коммуникативном поведении педагога как участника процесса общения
и обучения; в коммуникативном поведении учащегося как субъекта общения и учения;
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- предметность процесса коммуникации, которая должна быть смоделирована
точным набором предметов обсуждения;
- ситуации общения, которые моделируются как типичные варианты взаимоотношений общающихся;
- речевые средства, обеспечивающие процесс общения и обучения в данных
ситуациях.
Далее следует обозначить принципы коммуникативного метода (4).
1. Принцип речевой направленности. Речевая направленность учебного процесса
заключается не столько в том, что преследуется речевая практическая цель, сколько в
том, что путь к этой цели есть практическое пользование языком.
Принцип речевой направленности предполагает также использование коммуникативно-ценного речевого материала. Использование каждой фразы должно быть оправдано соображениями коммуникативной ценности для предполагаемой сферы общения (ситуации) и для данной категории учащихся.
2. Принцип индивидуализации при ведущей роли ее личностного аспекта. Индивидуализация учитывает все свойства учащегося как индивидуальности: его способности, умения осуществлять речевую и учебную деятельность и главным образом его
личностные свойства. Индивидуализация является главным реальным средством создания мотивации и активности.
3. Принцип функциональности. Любая речевая единица выполняет в процессе
коммуникации какие-либо речевые функции. Нередко после курса обучения учащиеся,
зная слова и грамматические формы, не могут использовать все это в разговоре.
Функциональность определяет, прежде всего, адекватный процессу коммуникации отбор и организацию материала. Необходимо также единство лексической, грамматической и фонетической сторон разговора.
4. Принцип новизны. Процесс общения характеризуется постоянной сменой темы
разговора, обстоятельств, задач и т.д. Новизна обеспечивает гибкость речевых навыков,
а также развитие речевого умения, его динамичности, способности перефразировать,
темпа речи и особенно стратегии и тактики говорящего.
В настоящее время пропаганда основ коммуникативной методики является потребностью практики обучения. Во-первых, потому, что именно коммуникативная методика адекватна такой цели, как обучение общению, во-вторых, потому, что коммуникативное направление обогатилось новыми исследованиями, которые должны стать
достоянием педагога-практика.
В соответствии с коммуникативной направленностью обучения строится учебный
процесс. Большое внимание уделяется созданию коммуникативной атмосферы. Роль
преподавателя качественно меняется. Он становится стратегом, реализующим концепцию учебников и дополняющим их коммуникативными материалами. Большое значение имеет поведение преподавателя, который организует иноязычное общение, дает
время на размышление, не требуя моментального ответа, осуществляет гибкую коррекцию ошибок.
В соответствии с коммуникативным методом, обучение варьируется в зависимости от уровня обучаемых. Прежде всего, учебный процесс ориентируется на содержание, которое помогает ориентироваться в мире чужой культуры, развивает собственный
мир видения разных культур. Обучаемые выступают как активные партнеры по
общению, их побуждают к самостоятельному использованию языковых и речевых
средств. Занятия имеют социальный характер, фронтальная работа заменяется на партнерскую, индивидуальную и групповую.
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Работа по коммуникативному методу, использование учебников и пособий с коммуникативной направленностью в учебном процессе дает положительные результаты
при обучении иностранному языку.
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Как рождаются слова, названия? Можно ли разгадать тайну происхождения того
или иного наименования?
Язык это самоорганизующаяся система. По подсчётам учёных, примерно каждое
десятое слово - заимствованное.
Пополнение словарного состава новыми словами путём создания их из имеющихся в языке словообразовательных элементов и путём заимствования слов из языков
других народов - закономерное явление для всех языков.
Заимствование слов из других языков - естественное и необходимое явление обусловленное международными связями. Это процесс, в результате которого в языке
появляется и закрепляется некоторый иноязычный элемент (прежде всего, слово или
полнозначная морфема).
Заимствование лежит уже в самой основе языковой деятельности, оно увеличивает лексическое богатство языка, служит источником новых корней, словообразовательных элементов и точных терминов, и представляет собой следствие условий социальной жизни общества.
Внедрение иноязычных слов определяется контактами народов, что вызывает
необходимость называния (номинации) новых предметов и понятий. Такие слова могут
быть результатом новаторства той или иной нации в какой-либо области науки и
техники.
В огромном большинстве случаев заимствование чужих слов вызывается культурным заимствованием. Отсюда громадное значение заимствованных слов для истории
культуры. Чуждое происхождение известных названий указывает на иноземное происхождение и соответствующих понятий и предметов.
Слова проникающие в язык являясь названиями новых, жизненно важных в
повседневном быту реалий (сундук, амбар, стакан, чулки, тулуп, карман и др.), заполнили свободные ячейки номинационной шкалы языка.
На протяжении веков развивалась общественная, экономическая и культурная
жизнь русского народа, улучшался быт, появлялись новые орудия труда, машины, средства связи и передвижения, материалы, новые предметы домашнего обихода, новые
виды одежды и обуви, предметы культуры и. т. д.
В заимствовании русским языком иноязычных слов в разные эпохи отразилась
история русского народа. Экономические, политические и культурные контакты с другими странами, военные столкновения накладывали свой отпечаток на развитие языка.
Новые слова вливались в русский язык из других языков в результате внедрения в
жизнь русского народа реалий, новых для России, но уже имеющих названия в других
языках. Языки-источники были разные - в ранний период преимущественно тюркские,
а также готский и греческий, затем польский, в петровское и послепетровское время немецкий и голландский, а в XIX в. - французский. Наконец, с середины XX в. место
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главного источника заимствований прочно занял английский язык. Например в памятниках письменности встречаются с XIV в. заимствованные слова караул и ковыль (из
тюркских языков); с XV в. сельдь (из древнеисландского), барсук (из тюркских); с XVI
в. аптека (из польского), аршин (из татарского); русские люди по имени Базар упоминаются в документах начиная с конца XV в.
Длительный исторический период, в течении которого Русь контактировала с
Золотой Ордой, и предыдущее и последующее соседство и активное взаимодействие с
различными тюркоязычными народами привнесли в русский язык множество тюркских
слов, абсолютное большинство которых давно уже стало органичной частью русского
языка и не воспринимаются носителями языка как заимствованные. Таковы, например,
кутерьма, деньги, караул, казна и др.
В русском языке широко представлена заимствованная военно-административная
лексика, что связано с некоторыми экстралингвистическими факторами. Как показывают исследования, турецкие войска XIV - XVIII веков (когда они нередко одерживали
громкие победы) характеризовались сложной структурой. И, соответственно, в турецком языке имелась богатая терминология чинов и должностей, родов их действий и
деятельности. Турецкие военные и должностные лица, как показывают иллюстрации
(миниатюры, рисунки) того времени, имели пышные одежды, соответствующие чинам.
Всё это впечатляло и народы, имевшие контакты с турками, что отражалось на активном заимствовании названий элементов одежды и амуниции.
В результате длительных контактов с печенегами, половцами и другими тюркскими племенами в русском языке по подсчётам ученых укоренилось более 500 тюркских
слов. К ним относятся, например, такие слова: сарафан, тормоз, чердак, чертог, колчан,
кабан, войлок, колпак, каблук, лапша и др.
Проникновение в русский язык таких слов не привело к «искажению» русского
языка, к утрате каких-либо его самобытных черт. Напротив, сами заимствованные слова приспособились к русскому языку, к особенностям его произношения, граммматики,
словообразования.
Заимствование нельзя рассматривать как простое включение иностранного слова
в состав родного языка. Процесс этот протекает значительно сложнее. Обычно слово,
проникая в русский язык, оформляется грамматически как русское слово. Определённые звуки языка-источника могут передаваться не точно такими же, а лишь сходными
звуками заимствующего языка. Эта замена одних звуков другими - фонетическая субституция, обуславливается тем фактом что каждый язык в основном стремится сохранить свой фонетический строй, а заимствованные слова как бы проходят сквозь призму
свойственного ему произношения.
Многие иностранные слова, заимствованные русским языком в далёком прошлом,
настолько им усвоены, что их иноязычное происхождение обнаруживается только с помощью этимологического анализа. Например, часть тюркизмов в русском языке не
ощущается как чужеродное, не воспринимается как заимствования, они являют собой
лексическое наследие русского языка, и лишь на уровне этимологизации выявляется их
иностранное происхождение. Например: лошадь, товар, деньги, чемодан, стакан, балалайка, кандалы, кирпич, утюг, маяк, колбаса, кулак, очаг, пирог, таракан,.
К тюркским заимствованиям относятся почти все названия породы или масти лошадей: аргамак, чалый, буланый, гнедой, караковый, каурый, бурый, карий. Само слово
«лошадь» - заимствование из тюркских языков; чув. - lasa - «лошадь», тур., крым.-тат.,
тат., карач., балкар., - alasa.
Все эти слова являются иноязычными только по своему происхождению. По своему же грамматическому оформлению, по словообразовательным связям, по особен299
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ностям произношения и, главное, по самому факту употребления в языке - это типично
русские слова. Например «алый». Такое русское, казалось бы, слово. Но пришло оно в
русский из татарского, где «al» означает «ярко-красный». В турецком языке мы найдём
родственное слово - «alev», что значит «пламя».
Одной из форм заимствования являются кальки (структурные заимствования).
Название города Пятигорск представляет собой кальку с тюркского названия находящейся рядом с городом горы Бештау (от «беш» - пять, и «тау» - гора). Это слово не
было заимствовано русским языком. Но структура этого слова была полностью скопирована в русском слове Пятигорск. Таким образом, заимствованным является не само
слово, не его материальная оболочка, а семантико-словообразовательная модель (словосложение на базе одинаковых по смыслу слов), построенная, однако, на русском, а не
на заимствованном материале. Принято говорить, что в процессе калькирования
заимствуется внутренняя форма слова (а не внешняя оболочка).
Заимствование - неотъемлемая составляющая процесса функционирования и исторического изменения языка, один из основных источников пополнения словарного
запаса. Заимствованная лексика отражает факты этнических контактов, социальные,
экономические и культурные связи между языковыми коллективами.
Язык выступает в качестве основного средства социокода - главной знаковой реалии культуры. Он призван поддерживать стабильность массива знания, мира деятельности и институтов общения. Словарный состав национального языка, фиксирует и
передаёт от поколения к поколению специфику этносоциокультурных норм, поддерживая таким образом преемственность и устойчивость этнического менталитета.
Взаимодействие между различными языками на лексическом уровне составляет
важную страницу в истории лексики каждого национального языка. Проблема лексических заимствований как следствие такого взаимодействия представляет одну из важных сторон в развитии русского языка на разных исторических этапах его существования. Несомненно процесс освоения иноязычных слов русским языком обогащает
русский язык, делает его ещё более ёмким, выразительным и развитым. Это не только
восприятие слов из других языков, а их творческое освоение на всех уровнях языковой
системы, формальное и семантическое преобразование в соответствии с самобытными,
исконными особенностями русского языка и высокой степенью его развития.
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Məqalə rus dilinə turk xalqlarının dillərindən keçmiş alınma sözlərdən və bu sözlərin rus dilinin
leksik tərkibini zənginləşdirilməsindən bəhs edir.
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TURKISMS IN THE SYSTEM OF BORROWING WORDS
SUMMARY
The article devoted to the problem of completion of the vocabulary of new words by
borrowing words from other languages. Borrowing words from other languages – natural and
necessary phenomenon caused by the international connections.
Undoubtedly the process of borrowing foreign words enriches the Russian language, and
making it more expressive and developed.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
Ключевые слова: упражнение, прилагательное, методика преподавания, процесс обучения.
Açar sözlər: çalışma, sifət, tədrisin metodikası, təhsil prosesi.
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Главная цель изучения русского языка в азербайджанской аудитории состоит в
том, чтобы научить студентов пользоваться русским языком как средством общения в
устной и письменной формах.
При создании ситуаций, стимулирующих устное и письменное высказывание студентов, максимально приближающихся к условиям естественного общения в зависимости от этапа обучения, возрастных и иных способностей студентов могут и должны
быть использованы самые разнообразные зрительные, зрительно-слуховые и слуховые
средства.
Перед методикой преподавания русского языка в национальных группах задача
выявления сферы наиболее эффективного применения и традиционных средств обучения (учебника, картин, схем, таблиц, раздаточного материала в виде разнообразных по
характеру и назначению карточек, сборников упражнений, диктантов, изложений и др.)
Насыщенность процесса обучения русскому языку положительными эмоциями,
привлекательность выполняемых упражнений не только стимулируют интерес, но и
оказывает положительное влияние на формирование устойчивого интереса к обучению.
Интерес может быть заложен в основе изучаемого материала, а также в особом
построении самих компонентов учебного процесса. Интерес к предмету (к русскому
языку) может быть усилен и путём внешнего оформления каждого конкретного средства обучения, т.е. эстетического оформления средств общения.
Эффективность обучения зависит от темпа преподнесения преподавателем материала и усвоения его студентами.
Как видно из изложенного, только совокупность самых разнообразных, но систематизированных средств обучения способна достаточно эффективно решать задачи,
поставленные перед национальной аудиторией в области обучения русскому языку.
Решающую роль в выработке практических навыков пользования русской речью
играют различные устные и письменные упражнения.
В статье даны различные виды тренировочных упражнений, которые могут быть
использованы преподавателем русского языка при обучении имени прилагательного
студентов в азербайджанских группах.
Используя предложенные виды упражнений, преподаватель сможет оживить
занятия русского языка, сделать их интересными и разнообразными и на этой основе
добиться глубокого и прочного усвоения программного материала по русскому языку,
а также практического его употребления в речи.
Статья разнообразных видов тренировочных упражнений поможет преподавателю обогатить лексико-фразеологический запас студентов, углубить их знания, умения и навыки по русскому языку.
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В качестве вспомогательного средства, повышающего эффективность материала,
иногда в упражнениях данных в статье используется родной язык студентов.
Материал, представленный в статье, поможет преподавателю познакомить студентов с интересными явлениями в изучаемом языке, углубить и расширить их познания, закрепить навыки самостоятельной работы, привить им прочные навыки правильного произношения, грамотного письма, воспитать у них чувство языка.
Упражнения в статье даны по грамматическим темам. Это дает возможность преподавателю самому выбрать подходящий материал для любой группы при изучении
имени прилагательного.
Ниже приводятся тренировочные упражнения по изучению имени прилагательного.
Упражнение 1. Прочитайте текст и укажите прилагательное.
Мяч
У меня в руках новый большой упругий резиновый мяч. Он очень красивый. Мяч
разделен на четыре части: красную, желтую, синюю, розовую. Две яркие полосы
пересекают мяч посередине: голубая и белая.
Я особенно люблю играть в мяч в теплый солнечный день на зеленой лужайке.
Упражнение 2. Выпишите из текста прилагательное.
Живой уголок
Это живой уголок нашей школы. Живой уголок большой и светлый. Здесь много
зверей и птиц. Вот две девочки и один мальчик. Они сегодня дежурят. Дети убирают в
живом уголке. Все любят зверей и птиц.
Упражнение 3. Спишите предложения и подчеркните прилагательные.
1. На яблонях висели душистые, румяные яблоки.
2. Вокруг новой школы ребята посадили красивые цветы.
3. В Азербайджане очень хорошая и красивая погода.
4. На волейбольной площадке девочки играют в волейбол.
5. Маленький кустик отделяют от большего.
Упражнение 4. Спишите предложения и поставьте на прилагательные ударения.
1. Из жарких стран летят птицы. 2. Звонко бежит по улице маленький ручей. 3.
Девочка надела нарядное платье. 4. Рыбаки поймали большую щуку. 5. На полях много
красивых цветов и трав.
Упражнение 5. Спишите, дописывая окончания прилагательных. Определите
род.
Голуб... небо, краен... шар, вкусн... смородина, син... море, кисл... лимон, бел...
лента.
Упражнение 6. Спишите пословицы и поговорки. Подчеркните прилагательные. Определите род, число. Падеж прилагательных.
1. Родной свой край делами прославляй.
2. Умный человек слова на ветер не бросает.
3. Ласковое слово что весенний день.
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4. Зимой снег глубокий - летом хлеб высокий.
Упражнение 7. Спишите. Поставьте имена прилагательные в единственном
числе и составьте с ними предложения.
Последние,
футбольные, холодные, любимые,
ароматные, лесистые,
светлые, чистые, душистые.
Упражнение 8. Спишите. Разберите прилагательные по составу.
Образец: перелетные, вишневый, пушистый, опасные, лесные, снежная.
Упражнение 9. Переведите данные предложения на русский язык и запишите.
1. Enli yolla ağır yük maşınları gedir. 2. Palıd gözəl ağacdır. 3. Bugünki dərsdə iki
tapşırıq çox maraqlı idi.
Упражнение 10. Просклоняйте словосочетания. Напишите.
Составьте
предложения.
Блестящая характеристика, талантливый специалист, картинная галерея,
безоблачное небо.
A.Ə. BAYRAMOVA
SİFƏTİN TƏDRİSİ ZAMANI MİLLİ AUDİTORİYALARIN RUS DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ
TƏLİM ÇALIŞMALARINDAN İSTİFADƏ
XÜLASƏ
Azərbaycan auditoriyalarında rus dilinin tədrisinin əsas məqsədi tələbələrə həm yazılı, həm də
şifahi şəkildə rus dilindən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etməyi öyrətməkdən ibarətdir. Tədrisin
effektivliyi materialın müəllim tərəfindən təqdim etmə və onun tələbələr tərəfindən qavranılma
sürətindən asılıdır. Rus dilindən istifadə vərdişlərinə yiyələnmə zamanı müxtəlif şifahi və yazılı
çalışmalar mühüm rol oynayır. Məqalədə sifətin tədrisi üzrə müxtəlif təlim çalışmaları verilmişdir.
A.A. BAYRAMOVA
USE OF TRAINING EXERCISES AT THE LESSONS OF RUSSIAN IN NATIONAL
LECTURE-HALLS WHILE STUDING OF ADJECTIVE
SUMMARY
The main aim of studing Russian in the Azerbaijani lecture-halls is to teach students use
Russian as the means of intercourse in oral an written forms. Efficiency of teaching depends on speed
of presentation of material by teacher and its mastering by students. Different oral and written
exercises play an important role in mastering language habits. There are shown training exercises on
study of adjective in the article.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Ключевые слова: комплексный подход, учебные навыки, коммуникативные цели, письменная речь,
учебный процесс.
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Key words: complex approach, academic skills, communicative aims, written language, process of
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Необходимость написания данной статьи вызвана определёнными трудностями в обучении студентов неязыкового вуза письму. Одной из главных задач в
овладении иностранным языком как средством межкультурной коммуникации
сегодня является одновременная работа над устной и письменной речью, основанная на их взаимосвязи и с учётом их специфических особенностей.
В лингвистике под письмом понимается графическая система как одна из форм
плана выражения. В методике под письмом понимается овладение учащимися графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации речевого и
языкового материала в целях его лучшего запоминания и в качестве помощника в
овладении устной речью и чтением.
Письменная речь и в лингвистике, и в методике рассматривается как процесс
выражения мыслей в графической форме.
Когда мы говорим о письме как самостоятельном виде речевой деятельности, то
речь идёт о письменной речи вообще. Цель обучения письму в данном контексте – научить студентов излагать на иностранном языке тот текстовой материал, который они с
лёгкостью излагают на родном языке. А любой текст – это выражение мыслей в
графической форме.
К сожалению, письмо как вид работы используется чаще всего лишь как средство
обучения, т.е. как средство запоминания и закрепления в памяти графического образа
слова, лексических единиц и грамматических структур. Однако часто преподаватели
опускают работу над письмом как целью обучения, которая предполагает овладение
принципами построения письменного высказывания, выработку умений и навыков
свободно и правильно выражать мысли на иностранном языке в письменной форме.
Эти навыки необходимы для коммуникации и самовыражения для решения реальных
повседневных задач коммуникации:
• заполнение анкет;
• написание личных и деловых писем;
• составление автобиографии/резюме/жизнеописания;
• написание заявлений о приёме на работу, зачислении на учёбу и т.д.;
• написание рецензий;
• написание аннотаций;
• написание докладов и тезисов;
• написание сочинений/эссе; написание e-mails (электронных писем), открыток и
т.д.
В данных типах текстов особое внимание уделяется содержанию сообщения и его
структурной организации. Так как письменная речь в определённом смысле сложнее
305

Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри

4 / 2011

устной речи, то она требует большего мастерства и навыка в достижении чёткости, логической последовательности, а, следовательно, выразительности, т.е. более глубокого
знания языка.
Необходимо чётко понимать, что отличает письменную коммуникацию от устной:
1. Постоянство и стабильность
2. Ясность текста
3. Чёткость организации
4. Плотность информации
5. Удалённость во времени и пространстве
6. Продолжительность создания, скорость восприятия
7. Использование принятого языкового стандарта
8. Навык, приобретаемый в процессе обучения
9. Относительная краткость
Структурное оформление и выбор языковых средств должны соответствовать
задаче письма, характеру аудитории и т.д. Несомненно, что на различных этапах содержание обучения письму будет различным, необходимо всегда придерживаться пути от
простого к сложному. Но путь к овладению письменной речью длителен и далеко не
прост. Успех во многом зависит от того, насколько хорошо была сформирована чёткость формирования базовых навыков письма как такового.
Определяют следующие составляющие содержания обучения письму:
1) обучение графике
2) обучение орфографии
3) обучение различным формам записи (упражнения на трансформации, нахождение в текстах и предложениях ошибок, упражнения на сжатие текста, логическое развитие замысла, списывание с дополнительным заданием, составление плана – конспекта
и т.д.)
4) обучение написанию различных письменных текстов (заполнение бланков, анкет, написание резюме или CV, написание писем, статей, рецензий, рассказов по
картинке, инструкций и т.д.)
Учитывая опыт работы со студентами по специальности «экономика» и «менеджмент», приходим к выводу, что, чтобы помочь студенту успешно выполнить письменное задание, преподаватель должен помочь ему ответить на следующие вопросы – что
он пишет, для кого и зачем. Вид текста определяет его структуру, предполагаемый
читатель – стиль, цель – логику, лексику, выбор фактического материала. Не менее
важно развивать культуру письма, его оформление:
- соблюдать красную строку
- употреблять соответствующие вводные слова и фразы – связки
- писать разборчиво.
Необходимым условием успешности письменной речи является соблюдение и
применение всех этапов письма:
1) обсуждение идей в группах или фронтально
2) составление плана
3) написание первого варианта работы
4) обсуждение, проверка и корректировка
5) написание второго варианта работы
6) прочтение педагогом и первая оценка
7) написание финального варианта, презентация и окончательная оценка преподавателем
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Всё более очевидным становится тот факт, что на первый план выступает подготовка студента к реальной жизни, и это требует комплексного подхода к развитию всех
учебных навыков. Письменная речь не может развиваться в изоляции, работа над ней
требует интегрированного развития всех языковых навыков. Так, например, ведение
краткой записи невозможно без аудирования и чтения, с заполнением бланка или составление расписания предполагает умение осознанно читать предложенные документы.
По мере развития уровня языковой компетенции студентов письменные задания
становятся более творческими: тренировочное письмо переходит в творческую письменную речь (например, вместо выписывания из текста при прослушивании ключевых
фраз или ответов на вопросы можно предложить студентам самим написать рассказ с
опорой на предложенные преподавателем слова).
Важнейшими компонентами связной речи являются выбор слова и правильность
построения предложения. Для развития этих навыков можно предложить следующие
упражнения:
- выбрать нужное слово из предложенных вариантов,
- исправить ошибки,
- определить правильный порядок слов.
Эффективными на этом этапе также являются задания на правописание трудных
слов, выбор лишнего слова (по типу правописания, поиск слова в кроссворде, диктант,
взаимодиктант в паре). Не стоит, я думаю, отказываться и от составления мини словаря.
При обучении письменной речи особое значение, на мой взгляд, приобретает
пунктуация. Студенты должны уметь грамотно расставлять знаки препинания, здесь
уместно рекомендовать такие задания, как:
- вставьте пропущенные знаки препинания,
- исправьте пунктуационные ошибки,
- ошибки на правописание в предложенном тексте.
Не менее важным и сложным является выработка механизма связи предложений в
абзацы. Большую роль здесь играют упражнения на использование союзов и союзных
слов. Работа над абзацем служит подготовкой к написанию более сложных текстов. Навыки самостоятельного создания текстов на заданную тему вырабатываются при помощи определённых упражнений с чётко ориентированными заданиями: расширить или
сократить абзац, восстановить текст по опорным предложениям, словам, словосочетаниям; дополнить прочитанный или прослушанный текст и т.д.
В заключении хотелось бы остановиться на вопросе контроля.
С проверкой на уровне графики и орфографии всё более или менее ясно. Основные проблемы возникают, как правило, при проверке творческих письменных работ.
Вот следующие критерии оценки письменной работы:
I. Творчество автора.
1. Организация текста (понимание цели, трех частная структура текста,
разбитого на абзацы: вступление, центральная часть и заключение).
2. Развитие идей (ясность, связность)
3. Чувство читателя и стиля.
II. Владение навыками письма
1. Разнообразие и аккуратность использования грамматики
2. Сложность структуры предложения
3. Разнообразие и аккуратность использования лексики, идиом
4. Правописание
5. Пунктуация
6. Презентация работы (аккуратность почерка, компьютерный набор)
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Подводя итог, необходимо отметить, что письменное творчество – это источник
совершенства, а радость прочтения или публикации работ – поощрение и вознаграждение за труд. Следовательно, при правильном хорошо продуманном аргументированном
подходе к обучению письменной речи, значительно повышается мотивация к изучению
русского языка и качество полученных знаний.
G.Z. BAYRAMOVA
XARİCİ DİLİN TƏDRİSİ PROSESİNİN BƏZİ PROBLEMLƏRİ HAQQINDA
XÜLASƏ
Məqalədə tələbələrin təlim-tədris prosesində qazandıqları bilik və bacarıqların, o cümlədən yazı
vərdişlərinin inkişafına kompleks yanaşmadan söhbət açılır. Yazılı nitq fikri düzgün ifadə etmə prosesi
kimi qrafik şəkildə nəzərdən keçirilir.
G.Z. BAYRAMOVA
ON SOME PROBLEMS OF TRAINING PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE
SUMMARY
In the article it is discussed complex approach to development all academic skills of students,
including written language. Written language is analyzed as the process of expression of thoughts in
graphic form.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ – КАК АКТУАЛЬНАЯ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
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Самым сложным и противоречивым периодом из всех детских возрастов является
подростковый возраст, называемый также переходным по причине наличия многих
социальных, биологических и психологических нюансов, сопровождающих своеобразный переход от детства к взрослости, от личностно-социальной незрелости к более выраженным позитивным проявлениям своей Я – концепции. В подростковом возрасте
психологическая перестройка сознания, изменение условий жизнедеятельности, широта восприятия мировоззренческих идей, мироощущение и личностно-социальное самовыражение подвергаются настолько глубоким и серьезным изменениям, что такие
вопросы как определение своего общественного статуса, положение в коллективе, обретение личностного авторитета и социальное самоопределение подростков находятся
в сфере фундаментальных научных исследований в области педагогики, психологии,
социологии, философии, физиологии и других смежных областей наук. Подростковый
возраст определяется характерной незрелой личностно-социальной самовыраженностью, тем пограничным состоянием между детством и взрослостью, которой присущи такие характерные особенности как гипертрофированное желание самоутверждения, повышенная внушаемость, психо-эмоциональная незрелость, неадекватный контроль своего поведения, неразвитое представление о соразмерности своих желаний и
возможностей в удовлетворении личностно-социальных потребностей (1, с. 24). Такое
пограничное состояние подросткового возраста при неблагоприятных условиях развития (конфликты в семье, подпадание под влияние неформальных асоциальных групп,
невнимательное отношение образовательных учреждений к проблемам подростков,
приобщение к алкоголю, наркотикам, половая деморализация и др.) может привести к
различным устойчивым формам девиантного и делинквентного поведения, среди
которых побег из дома и бродяжничество девочек-подростков. Проблема очень серьезная и рассматривается специалистами многих направлений с точки зрения недопущения возникновения и развития отклоняющихся форм поведения и с точки зрения
создания в будущем семьи - главной основы общества, такими девочками-подростками.
По оценкам специалистов, побег из дома девочек и последующее за этим бродяжничество в возрасте до 10 лет определяется главным образом определенной психофизической
неразвитостью и отсутствием (по разным причинам) тесно установившихся взаимоотношений с родителями. Такие девочки легко общаются на улице, получают определенную поддержку со стороны взрослых вплоть до предоставления кратковременного
пристанища, проводят время в различных играх и развлечениях, совершенно не
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тяготясь отсутствием родителей и, часто попадая под влияние асоциально настроенных
взрослых людей, становятся на устойчивый путь девиантного поведения. Они крадут,
сквернословят, играют роль «наводчиц», находят себе подобных, сбиваются в стаи и
совершают асоциальные действия, раз за разом серьезнее и опаснее. Отсутствие планомерной, целенаправленной воспитательной работы с такими девочками, соответственно
очень низкий образовательный уровень (они практически оставляют школу) способствует выраженной низкой морально-этической ориентации и к появлению стойкого
нежелания возвращаться домой, в привычные нормы общественной морали и поведенческой культуры (2, с.83). Есть категория девочек в возрасте до 13 лет, убегающих из
дома и бродяжничающих по причине появления у них определенных личностных реакций на, главным образом, сложную, напряженную морально-психологическую обстановку в семье. Такие девочки выраженно чувствуют свою психологическую беззащитность перед грубостью родителей, постоянными скандалами и унижениями личного
достоинства, попрекание куском хлеба и затрачиваемыми материальными усилиями на
их одежду и обувь и т.д. Подобное психо-эмоциональное напряжение, не дающее
возможность девочке ощутить тепло и заботу родительских отношений, выливается в
весьма устойчивую систему мотивов покинуть этот дом и уйти куда-нибудь, что, по
сути, выступает выраженным актом неосознанного, пассивного логического протеста.
В этом случае девочки не бывают настроены именно на длительное бродяжничество и
категорическое невозвращение домой, ночуют у своих подружек, соблюдают все
нормы общественной морали и поведенческой культуры, сторонятся неформальных
молодежных объединений, не пытаются завязать дружбу с такими же девочками,
убежавшими из дома и бродяжничающими. Опасность такой ситуации кроется в том,
что, привыкнув какое-то время обходиться без родителей, без их помощи и влияния,
девочки начинают чувствовать себя вполне адекватно, оправдывают себя в своих же
глазах за совершенный поступок, поддаются определенному ложному чувству эйфории
свободы и невыполнению каких-либо обязанностей, чтобы не остаться в одиночку и
утвердиться в правильности выбранной позиции идут на вынужденный межличностный контакт с таким же бродяжничающим контингентом (кто же лучше них поймет их
ситуацию), вступают в их систему отношений и постоянно защищают процесс своей
морально-личностной деградации.
Девочки-подростки до 16 лет, убегающие из дома и ведущие бродяжнический
образ жизни, составляют очередную группу девочек с отклоняющимся поведением.
Если проанализировать служебные сводки правоохранительных органов, то в глаза
бросается тот факт, что девочки-подростки, предпочитающие такой бродяжнический
образ жизни, в основном воспитывались в асоциальных семьях (3, с.117). Девочкиподростки, уходя из дома, не просто бродяжничают по улицам или же меняют города
один за другим, они сознательно идут бродяжничают с целью нахождения соответствующих молодежных неформальных компаний для пустого времяпрепровождения, приобщения к спиртному, наркотическим и психотропным веществам, стремятся вызвать у
юношей интерес к себе, чтобы за ними ухаживали, считали их за равных, не останавливаются перед случайными половыми связями, часто выливающимися в стойкую
половую деморализацию, курят, сквернословят и практически не хотят возвращаться
домой. Очень часто такие девочки бывают выходцами из неполной семьи, где их воспитанием занималась исключительно мать, сама не являющаяся образцом для достойного
поведения. Положение несколько спасает школа, так как, в отличие от семьи, на
девочек-подростков оказывается целенаправленное воспитательное воздействие коллектива школы, общественных организаций, конкретных учителей и примерных, с
точки зрения учебной деятельности и поведенческой культуры, подружек. Однако, если
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школа и проводимая ею система воспитательной работы становится девочке-подростку
в тягость, если неблаговидный пример матери и ее подруг становятся пределом ложных
мечтаний девочки, она бросает школу и, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту,
восстанавливает контакты с неформальной средой со всеми ее негативными проявлениями. Внутренняя культура такой девочки-подростка, духовный мир катастрофически
быстро опускается на низкий уровень проявления и на первый план выходят исключительно низменные страсти и социально-примитивные потребности. Специалисты выделяют также определенную группу девочек-подростков, убегающих из дома и бродяжничающих вследствие замедленного психофизического развития. Такие девочкиподростки выделяются выраженной наивностью, скудостью духовных запросов, слабо
проявляемыми социальными навыками и некритическим отношением к выбору друзей,
легко поддаются чужому влиянию, очень внушаемы. При работе с такими девочкамиподростками специалисты социальных служб отличают несостоятельность подростков
внести и четко объяснить причину побега и выбора бродяжнического образа жизни, с
легкостью принимают на себя влияние более инициативных и предприимчивых подруг,
практически не ощущают в себе сил и возможностей вырваться из порочного круга.
Девочки-подростки этой категории наиболее легко ранимы, во всем поддакивают лидерам определенных группировок, полностью бывают от них зависимы, улица надолго
становится их домом и практически постоянно способствует их морально-личностному
опустошению (4, с. 106). Причины ухода девочек из дома и ведущих беспризорный
образ жизни, бродяжничая, воруя, смыкаются с антисоциальными неформальными
группировками, ведущих разгульный образ жизни и находя в этом личностное и психосоциальное самоопределение, весьма многообразны. И только лишь усилиями родителей, педагогическими коллективами образовательных учреждений понять причины
такого положения дел и позитивно способствовать их решению – задача весьма трудная
и она будет отличаться определенной понятной педагогической затрудненностью
прилагаемых воспитательных воздействий. Необходимо тесная консолидация усилий
всех социальных институтов общества, рассматривающих проблему со всех сторон, с
учетом всех ее специфических составляющих, определяющих наиболее эффективные
пути профилактической работы по недопущению возникновения такого явления.
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ИЪТИМАИ ЕЛМЛЯР – ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

T.Y. YARƏLİYEVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
(Bakı ş. Ü.Hacıbəyov küçəsi 34,)

BİRİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ İLLƏRİNDƏ TÜRKÜSTANDA SİYASİ
TƏŞKİLATLANMA VƏ YARANMIŞ SİYASİ TƏŞKİLATLARIN MİLLİ
AZADLIQ HƏRƏKATINA TƏSİRİ
Acar sözlər: Türküstan, partiya, təşkilat, proqram, inqilab.
Ключевые слова: Туркeстан , партия, организации, программа, революция.
Key words: Turkustan, party, organization, proqram, revolution.

Birinci rus inqilabı türk vilayətlərində milli demokratik fikrin inkişafına təkan vermişdi.
1904-cü ildə “Müsəlman demokratik cəmiyyəti”nin əsasında RSDFP-nin, Bakı, 1905-ci ildə
Daşkənd, Səmərqənd, Aşqabadda inqilab komitələri yaradıldı. 1905-1912-ci illərdə Aşqabadda,
Səmərqənddə, Kazanda bu cür təşkilatlar fəaliyyət göstərməyə başladı. “Hümmət” və “Aşqabad” təşkilatlarının rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə Bakıda və Aşqabadda İran sosial-demokratarının
“Ədalət” və “Mücahid” təşkilatları fəaliyyət göstərirdi. Bu təşkilatın yaranmasında Azərbaycan
və Türkmənistan milli-azadlıq hərəkatının qabaqcıl nümayəndələri iştirak edirdilər.
Rusiyanın birinci dünya müharibəsində iştirakı ona uğursuzluqlar gətirdi. 1916-cı ilin
axırı 1917-ci ilin əvvəllərində inqilabi hadisələr geniş vüsət aldı. Türküstanda hakim olan
istismarçı sistem xalqların hüquqsuzluğunu, demokratik azadlıqlarının mövcud olmaması üzə
çıxartdı. Bu “idarə etmə” ideologiyası bölgədə yaşayan xalqların ictimai hərəkatının, orduda
müharibəyə qarşı etirazların güclənməsinə səbəb olmuş, müstəqillik uğrunda mübarizəsini,
dövrün ziyalılarının millət üçün çalışmasını, nəhayət insanların milli azadlıq tarixini ortaya
çıxmasını təmin etmişdir.
Çar hökümətinin yıxılması ilə əhali düşünürdü ki, milli müstəmləkə zülmünə və özbaşınalığa son qoyulacaq. 1917-ci ildə baş verən Fevral inqilabı Türküstanda milli dircəlişə inamı
gücləndirsədə, sosial-iqtisadi, milli-siyasi problemləri həll etmədi. Hələdə yerlərdə Çar hakimlərinin təyin etdiyi məmurlar qalmaqda davam edirdi. Amma bununla bərabər qeyd etmək
lazımdırki, Fevral inqilabı müstəmləkəçilik siyasətini həyata keçirən, əsarətdə saxladığı xalqların sosial, iqtisadi, mədəni müstəqilliyini hər vaistə ilə buxovlayan, çar üsul idarəsini devirmək,
demokratiyaya yol açmaq baxımından mütərəqqi əhəmiyyət daşımışdır. Bu mühüm tarixi hadisədən sonra imperiyanın ucqarlarında milli hərəkat yeni bir mərhələyə-siyasi müstəqillik
uğrunda aparılan demokratik mübarizə mərəhələsinə daxil oldu.
Beləliklə milli məsələnin genişlənməsi əvvəllər mövcud olmuş məhduddiyyətlərin aradan qaldırılmasına, siyasi təşkilatlanma işinin təkmilləşdirilməsinə imkan verdi. Bu dövrdə
yaranan, acıq və gizli şəkildə fəaliyyət göstərməyə başlayan siyasi partiyalar türk xalqlarının
yaşadıqları rayonlarda siyasi mübarizədə əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı, milli azadlıq
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hərakatda ziyalıların millətin bərbərliyini təmin etmək, müstəqilliyini əldə etmək üçün təşkilatlarda birləşməsinə şərait yaratdı.
İnqilabın ilk günlərində Türküstan şəhərlərində fəhlə və deputat sovetləri təsis edildi.
Özbək burjuaziyasının yaratmış olduğu müsəlman komitələri tezliklə “Şurayi-islam” (İslam
Şurası) təşkilatında birləşmişdilər (1, s. 221). Bu adda ilk təşkilat 1917-ci ilin 9 martında
Daşkənddə rəhbəri Türküstan cədidçilərinin görkəmli nümayəndələrindən biri M.K. Əbdürrəşidxanov olan burjua cəmiyyəti-“Turan” tərəfindən yaradıldı. Təşkilatın 40 nəfər üzvü vardı.
Belə təşkilatlar Səmərqənd, Əndican, Oş, Xocənt, Mərv və digər şəhərlərdə də nümayəndəlik
kimi təşkil edilmişdi. Onlar xalq arasında öz nifuz dairələrini genişləndirməklə, əksinqilabi
milli burjuaziyanın hakimiyyət orqanı kimi “Gülüstan”, “Qələbə”, “Turan” və bu kimi bir sıra
“ümummüsəlman” təşkilat və cəmiyyətlərindən fərqlənirdilər.
1917-ci ilin 16-23 aprel ayında “Şurayi-islam” təşkilatının birinci qurultayı keçirildi.
Qurultayda Türküstan müsəlmanlarının Diyar Soveti seçildi. Sovetin tərkibinə M.K. Abduraşişidov, M. Çokayev, Mahmudxoça Behbudi və digərləri daxil edilmişdi (1, s. 220). Qurultayda təhsil, vəqf torpaqları, müsəlmanların mərkəzləşdirilmiş dini idarəsinin yaradılması və s.
məsələlər müzakirə edilmişdi. Türküstan müsəlmanlarının ərazi muxtariyyəti (Rusiya tərkibində Türküstan millətçilərinə müsəlman azadlığının verilməsi) ideyasını nəzərdə tutan qərarlar partiyanın məqsədi kimi qəbul olunmuşdu. May ayında isə Buxara əmirliyində “Şurayiislam”ın yerli bölməsi təsis edildi. Yerli bölmənin səyi nəticəsində Rusiyanın əmirliyə olan
müdaxiləsinin qarşısı alındı. Əhali arasında sosial dayaq yaratmaq məqsədi ilə “Şurayi-islam”
təşkilatı “müsəlmanların etqatını qazanmış” adamları seçib, inzibati idarələrdə vəzifəyə irəli
çəkirdi. Daşkənddə “Şurayi islam” Xuduyor xanın qohumu şəhərin köhnə hissəsinin komisarı
təyin edilmişdi. Rus hakim dairələrinə görə İslam Şurası təşkilatının üzvləri inqilabdan ehtiyat
edir lakin bunu gizlədirdilər (2, s. 97).
1917-ci ilin iyununda Qırğızıstanın Oş şəhərində “Turan partiyası” quruldu. Bu partiyada Türküstandakı tacirlər, tərcüməçi ziyalılar, müəllim və tələbələr toplanmışdı. Partiyanın
əsas məqsədi türkçə danışan xalqları, Türkiyə ətrafında birləşdirərək böyük bir Türk dövləti
(Turan dövləti) qurmaq idi. Partiyanın mətbu orqanı “Turan” qəzeti idi. Qəzetin 1971-ci il
ikinci buraxılışında Özbək inqilabçısı Mir Müslüm Rus inqilabının Xivə və Buxara inqilabına
təsirindən yazmışdır (2, s. 98). Bu partiyanın meydana gəlməsini tam olaraq tamamlamadan
Rusiyanın hakim dairələri tərəfindən “inqilaba qarşı bir qurum” olaraq qiymətləndirilmiş və
hələ ilk dövrlərindən qadağan olunmuşdur.
İnqilabin ilk dövrlərində əhalinin xeyli hissəsi, cədidçilər və din xadimləri birgə çıxış
edirdilər. Lakin 1917-ci ilin iyul ayından din xadimlərinin bir hissəsi “Şurayi-islam” təşkilatından ayrılaraq özlərinin “Şurayi-ümala” (Ümala Şurası) təşkilatını yaratdılar. “Şurayi-ümala” partiyasının sentiyabrda keçirilən təsis qurultayında qəbul olunmuş proqramda iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, aqrar məsələlərin həlli, insan hüqüqları, Türküstan müxtariyyətinin
təsis edilməsi kimi qərarlar qəbul edilmişdi. Qərarda deyilirdi ki, respublikanın əsas orqanları
ümumi, birbaşa və gizli səsvermə əsasında seçilməli, bu prosesdə Türküstan diyarında
yaşayan bütün xalqların nümayəndələrinin iştirakı təmin edilməli idi.
1917-ci ilin iyulunda yaranan “Türküstan fedaristlər partiyası”nın fəliyyət proqramında
isə milli məsələ və ən əsası Türküstan diyarında müstəqil dövlətin yaradılması xüsusi yer
tuturdu.
Bu dövrdə Xivədə yaranmaqda olan burjuaziya şəraitindən istifadə edərək, 1917-ci ilin
aprel ayında Xivə də “Gənc xivəlilər” cədidcilər qrupu yaratdılar. Bu təşkilatın proqramında
əsas yeri yeni üsullu məktəblərin yaradılması, dövlət siyasətində islahatların keçirilməsi dururdu. Gənc xivəlilər Müvəqəti komitə yaradaraq Xivə xanın qarşısında bir sıra islahat kecirmək tələbi qoymuşdu. Rusiya bu hadisələrə bigarə qala bilməyərək Müvəqqəti komitəyə qarşı
tədbirlər görməyə başladı. Xivənin Hərbi naziri general Hidayətulla Mirbədəlov, rus qarnizonunun rəisi polkovnik Zaytsev və b. 1917-ci ilin may ayında çevriliş edərək Müvəqqəti komi314
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tənin 17 üzvünü həbs etdilər. Bu səbəbdən “Gənc Xivəlilər” partiyası məqsədlərini yerinə
yetirə bilmədən zəifləmişdi.
Fevral inqilabından sonra qazax-qığız milli hərəkatı digər bölgələr kimi gücləndi. Burjua nümayəndələrinin ilk işi Orenburqda Qırğız Milli Şurasını yaratmaq oldu. 1917-ci il 21-26
iyulda keçirilən Şuranın qurultayında qırğız dilində məktəblərin açılması, Rusiya tərəfindən
müsadirə edilən torpaqların qaytarılması, yerli “adət” əsasında fəaliyyət göstərən məhkəmənin
bərpası olunması, qırğız-qazax milli muxtariyyətinin yaradılması haqqında qərar qəbul edildi.
Qurultayda A.Bukeyxanov, A.Baytursunov, H.Qabbasov və digərlərinin başçılığı altında
“Alaş” milli qazax partiyasının formalaşmasının başa çatmış oldu. Bu partiyanın yerli təşkilatıları cənubi Qırğızıstanda yaranmışdı. Bu yerli təşkilatları meydana gətirmək üçün D.Dostməhəmmədov, M.Tınışpayev, İ.Arabayev, N.Tulin, S.Çukin, D.Sooranbayev və b. bu kimi
ziyalılar aktiv şəkildə iştirak etmişdilər. “Alaş” partiyasının təsis proqramının əsasını İslamı
müasirləşdirmək, qazax və qığız xalqlarının ənənəvi köçəri mədəniyyətini azad şəkildə yaşaya
bilmələrini təkrar təmin etmək (köçəriləri bir yerdə yaşamağa məcbur edən çar qanunlarını
aradan qaldırmaq), Türküstan bölgəsində yerləşən rusları buradan uzaqlaşdırmaq kimi məqsədlər təşkil edirdi. Partiyanın siyasi fəallığını boğa bilməyən Rusiya, bağlanılması üçün
1918-ci ildə Yeddisu İnqilab Komitəsi tərəfindən bağlanma qərarı çıxartsada, partiya öz adını
“İnqilab təşkilatı” olaraq dəyişdirib, 1920-ci ilə kimi fəaliyyət göstərmişdi.
Birinci dünya müharibəsinin sonuna yaxın Azərbaycanda “Musavat”, Daşkənddə “Şuravi İslamiya”, Səmərqənddə “İttifaq”, Yeddisuda qırğızların “Bukra”, “Şuro i-Ülama”, Qazaxıstanda “Alaş”, “İttifaqi müslimin” və s. təşkilatların fəaliyyətinin genişlənməsinə şərait yaratdı (3, s. 90). Bu partiya və təşkilatlar arasında fikir ayrılıqları olsa da, ziyalılar milli-azadlıq
hərəkatının bir çox məqamlarında birgə çıxış edirdilər. Onlar müharibəni işğal kimi qiymətləndirir, onun dərhal dayandırılmasını hər bir xalqa milli muxtariyyət verilməsini tələbini irəli
sürürdülər. Bu partiya və təşkilatların fəaliyyəti daha çox rəsmi-mətbu orqanlarında siyasipublisistik, ədəbi yazılarda dərc olunurdu. Buna misal olaraq “Sərbəst Türküstan” (Svobodnıy
Türküstan (rusca)), “Xalq bayrağı” (“El bayrak” (qazax, qırğız, özbəkcə)), “Ulu Türküstan”
(“Uluğ Türküstan” (özbəkcə)) qəzetləri göstərmək olar (4). Bu qəzetlərdə Türküstan xalqının
azad edilməsi, azad millətçi bir dövlətin qurulması kimi məsələlərə toxunulurdu.
Fevral inqilabından sonra yaranmış Müvəqqəti hökümət verdiyi vədləri həyata keçirməməsi, zidiyyətli siyasət yürütməsi regionlarda yaranmış siyasi qüvvələri sosial-iqtisadi problemləri həll etməküçün yeni yollar axtarmağa, qüvvələri vahid istiqamətdə təşkilatlanmaq
üçün addım atmağa təhrik etdi. Qafqazda bu hadisələrin nəticəsi olaraq 1917-ci ilin iyununda
Azərbaycanda “Müsavat” partiyası ilə “Türk adəmi-mərkəziyyət” partiyasının birləşməsi haqqında qərara gəlindi. Nəticədə vahid partiya “Türk fedaralist musavat partiyası” yarandı (5, s.
37). Bu partiyaların birləşməsi türk xalqlarında müxtariyyət ideyasının həyata keçirilməsinə
şərait yaratdı.
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Т.Я. ЯРАЛИЕВА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ В ТУРКЕСТАНЕ В ГОДЫ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЛИЯНИЕ УЧРЕЖДЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
РЕЗЮМЕ
Свобода, принесенные февральской революцией ускорили процесс политической организованности в Туркестане в период первой мировой войны. В этот период были учреждены
такие организации как «Алаш», «Иттифаги мюслимин», «Щурави Исламия», «Иттифаг»,
«Букра», «Шуро-и-Улама», «Туран», Эти партии дали толчок возрождающемуся национальноосвободительному движению в Туркестане.
T.Y. YARALIYEVA
POLITICAL ORGANIZATION IN TURKISTAN IN THE YEARS OF WORLD
WAR FIRST AND THE IMPACT OF THE ESTABLISHED POLITICAL
ORGANIZATIONS ON NATIONAL FREEDOM MOVEMENTS
SUMMARY
The freedoms brought by the Revolution of February hastened the political organization work in
Turkistan in the years of World War First. In this period, there were created organizations such as
“Alash”, “Ittifagi muslimin”, “Shuravi Islamiya”, “Ittifag”, “Bukra”, “Shuro i-Ulama”, “Turan”. These
parties gave a boost to upward development of national freedom movement in Turkistan by their
activities.

rəyçi: tarix üzrə fəlsəfə doktoru E.Ə. Məmmədov
(ADPU-nun Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin tədrisi
metodikası kafedrasının 16.11.2011-ci il tarixli iclasının çıxarışı (pr. №10))
Redaksiyaya daxil olub: 08.12.2011
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