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FИLOLOGИYA ELMLЯRИ
«Ovlaq keçidi»ndən boylanan həqiqətlər
Təyyar Salamoğlu,
БГУ-нун профессору, филолоэийа цзря елмляр доктору.
Е-маил: таййарсаламоьлу@йащоо.ъом
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф.Н.Т. Мяммядов
ф.ц.е.д., проф.И.Б. Казымов
Ачар сюзляр: ядяби просес, яняня, новаторлуг, мцгайися
Ключевые слова: литературный процесс, традиция, новаторство,
сравнение
Кей wордс: литерарй проъесс, традитион, инноватион, ъомпарисон
Görkəmli tənqidçi M.C. Cəfərov Mir Cəlalın «Açıq kitab» romanı haqqında
yazırdı: «Nəsrimiz həqiqətin üzünə dik baxan bir neçə qiymətli roman, povest
və hekayələrə malikdir. Onlardan biri Mir Cəlalın «Açıq kitab» romanыdır (1,
269).
Sovet dövrü Azərbaycan nəsrinin klassiklərindən biri Mir Cəlalın altı
romanı vardır. O romanlardan ən dəyərlilərindən biri olan «Açıq kitab» siyasi
rejimə müxalif ruhda yazıldığı üçün həqiqi dəyərini uzun müddət almamışdır.
Roman haqqında həqiqəti romanın ifadə etdiyi həqiqətin işığında ilk dəfə M.C.
Cəfərov ədəbi-elmi ictimaiyyətə çatdırmışdır.
Çağdaş milli ədəbi prosesin, eyni zamanda çağdaş milli roman təsərrüfatının
ən aparıcı və ən məhsuldar nümayəndələrindən biri olan Ağarəhim Rəhimovun
«Ovlaq keçidi» romanını oxuyarkən və yazıçı haqqında ədəbi-tənqidi məqalələri nəzərdən keçirərkən, istər-istəməz, yadıma Mir Cəlalın ―Açıq kitabı»nın ədəbi taleyi düşdü.
A. Rəhimovun da çoxsaylı romanları var: «Ovlaq keçidi», «Qoşa qanad»,
«İkili dünyam», «Səfalət», «Girdab», «Cinayət və etiraf» və s. Sadaladığım romanların içərisində ədəbi tənqidin diqqətini ən az çəkən «Ovlaq keçidi»dir.
Müəllifin «Qoşa qanad», «İkili dünyam» romanları kimi «Ovlaq keçidi» də Qarabağ uğurunda mübarizə, Azərbaycan-erməni savaşı mövzusunda yazılmışdır.
Bu romanlar arasındakı mövzu-problematika yaxınlığı ədəbi tənqidin diqqətini
az da olsa çəkib. Tehran Əlişanoğlu tənqidində «Ovlaq keçidi» ilə «İkili dünyam»ı dilogiya kimi qiymətləndirmək tendensiyası ötəri də olsa, özünə yel alıb.
Tənqidçi yazır: «Bü mənada Ağarəhimin yaradıcılığında (yaradıcılığını – olmalıdır – T.S.) dilogiyalar («Səfalət», «Girdab», yaxud «Qoşa qanad» — «Sfalət»,
ya «Ovlaq keçidi» — «İkili dünyam», yaxud da: «Cinayət və etiraf», «Təxribat» olsun), trilogiyalar («Səfalət» - «Girdab» - «Ginayət və etiraf») şəklində
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sıralamaq, «satirik-yumoristik» nəsr kimi təsnifləndirmək cəhdləri yerindədir»
(2, 10). Ümumən götürəndə, bu mülahizədə A. Rəhimov nəsrinin məğzini ifadə
edən xeyli səmərəli toxum var. Misal üçün, «Səfalət», «Girdab», «Ginayət və
etiraf»ın trilogiya kimi qiymətləndirilməsi, «Ovlaq keçidi» və «İkili dünyam»ın dilogiya təşkil etməsi haqqında mülahizələr və s. Ancaq böyük həmkarımızın bir halda «Səfalət» və «Girdab»ı dilogiya, digər halda bu siyahıya «Cinayət və etiraf»ı da əlavə edib onları trilogiya kimi təqdim etməsi, yaxud «Qoşa
qanad»la «Səfalət»i dilogiya kimi qəbulu tənqidə dözməyən mülahizələrdir.
Ancaq T. Əlişanoğlunun mülahizəsinin sonunda özünə yer alan «təsnifləndirmək cəhdləri yerindədir» ifadəsindən də görünür ki, tənqidçinin A. Rəhimovun
romanlarının dilogiya və trilogiya bölgüləri onun məxsusi qənaətləri deyil, daha
çox ədəbi tənqiddən gəlmədir. Amma tənqidin bu tipli qənaətlərinə onun tənqidi münasibət ifadə etməməsi də təəccüb doğurur.
Adı çəkilən romanları T. Əlişanoğlunun ədəbi tənqiddə səslənən fikirlərə şərik olaraq, «satirik-yumoristik» nəsr kimi dəyərləndirməsi ilə də razılaşmaq
mümkün olmasa da, onun Aьарящим Rəhimovun əsərlərini dilogiya, yaxud
trilogiya kimi qiymətləndirməyə əsas verən bəzi əlamətdar keyfiyyətləri tapıb
ümumiləşdirməsinə xüsusi diqqət çəkmək istəyirik: «Ümumiyyətlə, yazıçının
istər romanları olsun, istərsə də hekayə və povestləri, biri-birini təqib edir, biri
digərindən doğur. Bir əsərdə toxunulan həyat məsələləri, qaldırılan problemlər
növbəti əsərdə başqa rakursdan bir daha işıqlandırılır, həlli yolları aranır. Yeniyeni personajlar, obrazlar, insanlar daxil olduqca da mənzərələr böyüyür, artır,
genişlənir, həyatın öz sərhədlərinə qədər gəlib dirənir» (2, 10).
Tənqidçinin bu tipli ümumiləşdirmələri ələbi tənqidin A. Rəhimov yaradıcılığına münasibətdə daha əvvəllər gəldiyi qənaətlərlə üst-üstə düşür, onları tamamlayır və müəyyən mənada həm də inkişaf etdirir. Bu mənada A.
Rəhimovun romanlarının bir-birinin davamı kimi meyadana çıxmasına dair
aşağıdakı mülahizə tənqidin ilkin müşahidələri sırasında xüsusi dəyər kəsb edir:
«Cəmiyyətdə baş verənləri simvollaşdırmaq baxımından yazıçının son
romanları «Səfalət» (4), «Girdab» (5) və «Cinayət və etiraf» (6) bir-birinin
davamıdır. Bu romanlar insan və cəmiyyət problemi kontekstində daxilən saf və
təmiz olan, mənəvi dunyası ilə ilkinliyə, milli tarixə kökə, varlığa söykənən
insanın tale yolunu əks etdirir… Bədii yaradıcılığa bilavasitə həyatdan gələn
yazıçıya zaman daha dərin təfsilatlar diktə edir, «Səfalət»dən «Girdab»a,
oradan da «Cinayət və etiraf»a gedən yol yazıçının cəmiyyətdə baş verən
hadisələri dərinliyi və təfsilatı ilə əks etdirmək, ümumiləşdirmək və ona tənqidi
yanaşmaq məqsədini gerçəkləşdirir» (3, 333-334).
T. Əlişanoğlunun ümumiləşdirmələrini və yuxarıdakı sitatdan gələn nəzəri
məntiqi çıxış nöqtəsi kimi götürsək, demək lazımdır ki, Aьарящим Rəhimovun
daha üç romanını - «Ovlaq keçidi», «Qoşa qanad» və «İkili dünyam»ı trilogiya
kimi dəyərləndirmək elmi həqiqətin ifadəsi kimi səslənir. Azərbaycan-erməni
savaşı mövzusunu «başqa rakursdan işıqlandırma» (T. Əlişanoğlu)
tendensiyası, həyat materialına üç bucaq altında həll vermək cəhdi bu əsərləri
trilogiya hesab etməyə tam elmi əsas verir. «Ovlaq keçidi»ndə Azərbaycan5
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erməni savaşına milli, «Qoşa qanad»da rus, «İkili dünyam»da erməni mühiti
kontekstində yanaşma əsasdır. Məsələyə fərqli məkan və şərait kontekstlərindəki baxış həqiqəti dialoji müstəvidə həll etməyi və obyektiv nəticələrə gəlməyi
şərtləndirir. Heç şübhəsiz ki, trilogiyada Qarabağ uğrundakı savaşda məğlubiyyətlərimizin səbəbləri axtarılır. Əslində bu səbəblər haqqında danışmamaq Qarabağ mövzusunda yazmamaq deməkdir. Müəllifin üç siyasi məkanda – Azərbaycanda, Ermənistanda və Rusiyada cərəyan edən hadisələri analitik təhlil
predmetinə çevirməsi, onların arasında məntiqi əlaqələr axtarması, daha doğrusu, bu əlaqələrin məntiqini açmağa çalışması milli tariximizi daim düşündürəcək suala cavab tapmaq üçün olduqca qanunauyğun görünür. Qarabağ savaşının milli, hətta regional xarakter daşımadığı, dünya siyasəti müstəvisində cərəyan etdiyi, böyük dövlətlərin maraqlarının toqquşması zəminində onun həllinin düyünə düşməsi, açarlarının daha çox vaxtı ilə bizə «böyük qardaş» olan
dövlətin əlində olması bu gün mübahisə doğurmayan bir həqiqət kimi qəbul
olunur. Hər üç dövlətin və xalqın Qarabağ probleminə münasibəti ilə bağlı həqiqətləri ortaya qoymadan haqq işimiz uğrunda mübarizənin dönməzliyinə və
gələcək uğuruna nail ola bilmərik.
Bu, ilk növbədə, milli müstəvidəki həqiqətləri ortaya qoymağı, onun milli
vicdan məsələsi kimi dərkini tələb edir.
A. Rəhimovun trilogiyasına daxil olan ilk roman – «Ovlaq keçidi» bu həqiqətlərdən bəhs edir. M.C. Cəfərovun «Açıq kitab» haqqındakı mülahizəsini
iqtibas etsək, deyə bilərik ki, bu gün Qarabağ mövzusunda yazılmış çoxsaylı
əsərlər içərisində «həqiqətin gözünün içinə dik baxan» az sayda romanlarımızdan biri də «Ovlaq keçidi»dir.
Romanın həm təsdiq, həm də inkar pafosunda həqiqətə sədaqət hissi çox
qüvvətlidir. Azərbaycan xalqının içində bitib tükənməz, nəhayətsiz bir Qarabağ
sevgisi var. Bu sevgi romanın təsdiq pafosunda сон дяряъя zəngin bədii boyalarla əks olunub. Ancaq Qarabağ itgisi, ilk növbədə bu torpağa xəyanətlə
bağlıdır. Müəllif romanın inkar pafosunda bu xəyanətin anatomiyasını açmağıa
istiqamətlənib. Romanda ümumbəşəri kontekstdəki Xeyir-Şər qarşıdurması milli məzmununu torpağa sevgi və xəyanətin üz-üzə gəlməsi şəklində bədii inikasını tapıb. Əsərin süjet xəttinin əsasında duran hadisələrin böyük çoxluğu ön
cəbhədə cərəyan etsə də, bədii konflikt işğalçı qüvvələrə qarşı mübarizə zəminində formalaşmır. Əslində bunun özü müharibə mövzusuna qeyri-ənənəvi
bədii həll verməyin bir üsuludur. Böyük Vətən müharibəsi mövzusunda yazılmış əsərlərin böyük bir qismində konfliktin bu istiqamətindəki həlli bu gün
üçün kifayət qədər trafaret görünür.
Romanın üst qatı Qarabağ uğrunda savaşın prozasını əks etdirir. Yəni biz ön
cəbhə həyatı ilə tanış oluruq. Atəş mövqeyində olan bir bölüyün cəbhə yolu, döyüş həyatının çətinlikləri, Azəbaycan oğullarının miqyassız sücaətləri, kəşfiyyata göndərilən əsgərlərin qəhrəmanlıqları, vətən, doğma torpaq uğrunda ölümə
qədər getmək əzmləri ilə tanış oluruq. Onların vətən, doğma torpaq, yurd sevgisi, əsgəri borc və s. haqqında ürək açan söhbətlərini eşidir, mövqelərini dinləyirik. Müharibənin yaratdığı acıları, hər an ölümlə üzbəüz qalan insanların ke6
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çirdiyi psixoloji halları da müşahidə edirik. Bütün bunlar gerçəkliyin real ifadəsi, onun bəzən təfərrüatla, bəzən detallarla təbii əksi kimi canlanır. Döyüşçülərin, bölük komandirinin vəziyyəti olduğu kimi qiymətləndirmələri, vəziyyətin
ağırlığını (silah-sursat catışmazlığı, ərzaq qıtlığı, yuxarının vəziyyətə laqeyd
münasibəti və s.) etiraf etmələri, çıxış yolları aramaları, bəzən ümidli, bəzən
ümidsiz olmaları ön cəbhə həyatının bəzək-düzəksiz təsvirindən, müəllifin reallığa sədaqət hissindən xəbər verir.
Ancaq müəllifin məqsədi döyüş həyatına illüstrasiya çəkmək deyil. Qarabağ
müharibəsindən məğlub çıxmış bir xalqın qəhrəmanlıq salnaməsini yaratmaq da
deyil. Hərgah ki, Qarabağ müharibəsində belə bir salnamə üçün həqiqətən bitib
tükənməz material olmuşdur. Bu salnaməyə layiq olan oğulların döyüş yolunun
tarixi gerçəkliyə tam sədaqət ruhunda yazılması vacibdir və yəqin ki, neçə-neçə
romanın mövzusu olacaq. Qarabağ müharibəsinin Mehdi Hüseynzadələri olub
və bu oğulların Azərbaycan xalqının yaddaşında silinməz obrazları var. O obrazların yaddaşlardan, Qarabağ müharibəsinin tarixi sənədlərindən alınıb abidələşdirilməsi, ən müxtəlif janrlarda bədii əsər predmetinə çevrilməsi zəruridir.
Ancaq «Ovlaq keçidi»ndə müəllifin məqsədi bu deyil. Aьарящим Rəhimov
mövzuya səbəb-nəticə əlaqələri kontekstində yanaşır. Məğlubiyyətimiz, itirilmiş 20% torpaqlarımız nəticədir. Roman müəllifini bu acınacaqlı nəticəyə, vətən torpaqlarının ikiyə parçalamasından keçən böyük bir dövr ərzində qarşılaşdığımız ikinci ağır itgiyə – 20% torpaqlarımızın əldən getməsinə gətirib çıxaran
səbəblər düşündürür.
Müəllif mövzunu səbəb-nəticə əlaqələri kontekstində araşdırmaq üçün maraqlı bir süjet qurur. Müharibənin ilk günündən iki oğlunu cəbhəyə yola salmış
ata özü də evdə otura bilməyib cəbhəyə yollanır.
Bundan sonra Qarabağ savaşının reallıqları ilə – «Ovlaq keçidi»ndən boylanan acı həqiqətlərlə tanış oluruq. Tənqidçi T. Əlişanoğlu «Ovlaq keçidi»nin süjeti ilə məşhur gürcü filmi «Əsgər atası» arasında oxşarlıq görür. Tənqidçi yazır: «Alman faşistlərinin Qafqaz dağlarına yaxınlaşdığını eşidən ata müharibədəki oğlunu görmək üçün azuqə götürüb ön cəbhəyə yola düşür… Oğlunun ardınca vuruşa-vuruşa Berlinə qədər gedib çıxır; son səhnələrdə oğlunu tapırsa
da, ona qovuşa bilmir, oğul arada olan düşmənlərin açdığı atəşdən həlak olur.
Bu film alman faşizmi ilə olan Böyük Vətən müharibəsinin səciyyəsini dürüst
göstərirdi: həm Vətən torpağının müdafiəsi uğrunda ümumxalq mübarizəsini,
həm sadə sovet insanlarının qəhrəmancasına döyüşməsini, həm də qaçılmaz
olan müharibənin gətirdiyi ağrı-acıları, itкiləri» (2, 52).
«Ovlaq keçidi»nin süjetini dünya ədəbiyyatı kontekstinə çıxaran tənqidçi,
onun ənənəsinin Azərbaycan ədəbiyatındakı novator təzahürünə aşağıdakı kimi
açılış verir: «Qafar kişinin əhvalatı da təqribən bu süjeti («Əsgər atası» filminin
süjetini – T.S.) xatırladır, amma burda niyyətlər bir qədər başqadır. Qafar kişi
də lap yaxınlıqda olan ön cəbhəyə, əsgərlərə azuqə aparmaq adıyla evdən çıxır.
Amma əvvəlcədən niyyəti cəbhədə qalıb vuruşmaq, cavanlarla birgə vətən torpağının müdafiəsində durmaqdır. Bu, bir çağırışdır, getdikdə anlaşılmaz, qəliz
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bir şəkil alan Qarabağ müharibəsinə qarşı hamılıqla mübarizəyə səslənməkdir!»
(2, 52).
Bü müqayisələr və onların ümumiləşdirilməsi Aьарящим Rəhimov nəsrinin
dünya ədəbi ənənəsindən bəhrələnmək imkanını da, ənənəyə novator münasibətini də, başqa sözlə, «Əsgər atası» ilə «Olaq keçidi»nin süjetində müşahidə
olunan prinsipial fərqlərin müəlliflərin mövzuya verdikləri bədii həllin orijinaлlığını şərtləndirməsini də önə çıxarır. Bu öz yerində. Ancaq «Əsgər atası»nda
və «Ovlaq keçidi»ndə ataların ölümə qədər getmək əzmlərinin psixoloji əsasında nəhayətsiz övlad istəyi dayanır. «Əsgər atası»nda uzun müddət oğlundan
ayrı düşmüş atanın oğlunu görmək istəyi, qarşısıalınmaz arzusu süjetin inkişaf
dinamikasının əsasında dayanır. «Ovlaq keçidi»ndə Ata-Qafar kişi cəbhəyə getmək arzusunu torpaqlarımızın müdafiəsində iştirak arzusu ilə əsaslandırır. Bir
qayda olaraq önə bu motivi cəkir. Qafar kişinin hərəkətləri normal həqiqi vətəndaş düşüncəsinə söykənir. Onun «bu xalq, bu millət bir nəfərədək ölər, ancaq
torpağını özgəyə verməz. Torpaq namusdu, vətəndi, qeyrətdi, arvad. Yoxsa, gələcək nəsil torpaqlarımızı əldən verməyimizi bizə bağışlamaz, vallah». Bu səksəninci illərin sonu, 90-cı illərdə milli şüura malik Azərbaycan vətəndaşının
vicdan səsi, mənəvi dünyasından qopan haray idi və tarixi reallığı, Qarabağ hadisələrinə mənəvi-psixoloji münasibəti əks etdirir. O illərdə Azərbaycan oğulları məhz vicdanının, milli əxlaqının təhriki ilə cəbhəyə can atırdı. Yetmiş yaşını adlamış Qafar kişi son və qəti qərarını elan edir. «İstəyirəm ki, sabahdan tüfəng götürüb mən də gedim cəbhəyə» qərarını verir və gedir. Bu «gediş»lə 90cı illərdə bu qərarı verib vətən uğrunda sonugörünməz döyüşə atılan minlərin
ümumiləşdirilmiş, tipikləşdirilmiş obrazı kimi canlanır.
Bu, Qarabağ probleminə sosial (olsun ki, həm də siyasi) və mənəvi yönümdən bədii nüfuzun xarakterinin göstəricisidir. Lakin «Ovlaq keçidi» müharibə
mövzusuna ancaq sosial və yaxud əxlaqi kontekstdə açılış vermir. Ümumiyyətlə, böyük ədəbiyyatda məsələlərə sosial, siyasi, mənəvi-əxlaqi nüfuz məsələnin
mahiyyətini heç vaxt tam şəkildə şərtləndirmir. Böyük ədəbiyyat ədəbiyyatın
predmeti olan insan varlığına psixoloji nüfuzun dərinliyi ilə böyük dəyər, əbədi
yaşamaq hüququ qazanır. «Əsgər atası»nda Atanın bütün qəhrəmanlıqları övladına qovuşmaq istəyindən güc aldığı kimi, Qafar kişinin də tüfəngini çiyninə
salıb cəbhəyə yollanmasının psixoloji əsasında ən azı oğlanlarının getdiyi yolu
getmək istəyi, onlarla görüşmək arzusu, bu mümkün olmayanda eyni cəbhədə
vuruşmaq duyğusu dayanır. Ata hesab edir ki, ön cəbhədə o oğlanlarına arxa
cəbhədəkindən xeyli yaxındır. Bu yaxınlıq istənilən məqamda onların görüşünü
reallaşdıra bilər. İnsanın övlad sevgisi elə bir gücə malikdir ki, bu istək onu hətta nağd ölümə də apara bilər. Bu nədir? Sosial problematikanı fərdi düşüncə
müstəvisində həll etmək təşəbbüsüdürmü? Yox. Bu, İnsan amilinin önə çəkilməsi, sosial problematikaya insan və onun daxili dünyası kontekstində bədii
həll vermək istəyidir. Dünya ədəbiyyatı ilə bərabər, milli ədəbiyyatımızda da
müharibə mövzusuna bu istiqamətdə bədii həll verməyin çox uğurlu nümunələri
vardır. Məsələn, İса Hüseyinovun «Saz» povestini xatırlamaq olar.
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«Saz» povesti də müharibə mövzusunda yazılmışdır. Lakin əsərdə ön cəbhə
həyatı yox, arxa cəbhə həyatı bədii təsvir predmeti kimi seçilmişdir. İ. Hüseynov müharibə mövzusuna sosioloji, siyasi rejim kontekstində yox, milli və bəşəri kontekstlərdə bədii həll vermişdir. Bu əsərdə yazıçının müharibəyə özünəməxsus fəlsəfi baxışı ifadə olunmuşdur. İ. Hüseynov müharibənin törətdiyi fəlakətlərin faciəsini yaşayan İnsanın taleyini əks etdirmişdir. Povestdə bu tale yolu
İsfəndiyar kişinin obrazında ümumiləşdirilmişdir.
Povestin süjet xəttinin əsasında dayanan hadisələrə qısaca nəzər salaq. Kəndə gələn məşhur pəhləvanı məğlub edən Rəhmanı və Bəhməni (İsfəndiyar kişinin oğullarını) həmin pəhləvan özü ilə Bakıya aparır. Az keçmir ki, müharibə
başlayır, hər iki oğul elə Bakıdan müharibəyə yola salınır. İsfəndiyar kişi dörd
nəvəsi və gəlinləri ilə bir dam altında qalır. İsfəndiyar kişi əvvəllər dəmirçilik
edərdi. 70 yaşı tamam olandan sonra dəmirçixananı oğlanlarına təhvil verib, təqaüdə çıxmışdı. Müharibə başlayandan və oğlanları cəbhəyə gedəndən sonra
dəmirçixananı yenidən özü işlədir. Əvvəllər cəbhədən aldığı məktublarla təsəlli
tapan İsfəndiyar kişinin bu məktublar kəsiləndən sonra səhərdən axşama qədər
tarlada kətmən vurub axşamlar evinə qayıdan, həyət-bacanı səssiz-səmirsiz sahmana salan, heyvan-qaranı yemləyən, yarıac-yarı tox uşaqları ovudan dilsizağızsız gəlinlərinin gözlərindəki kədəri, əzabı görməmək üçün axşamı da idarədə keçirməsi, evə gecdən gec gəlməsi yaşadığı faciəli yaşantıları əyaniləşdirir.
İsfəndiyar kişinin yaşantıları «əsl insan haqqında povest» kimi oxunur. Biz
qarşımızda dərdin heykəlini görürük. Lakin daxili sarsıntıları, əzabları onun həyata, insanlara inamını itirmir, ətrafındakılara bəslədiyi təmənnasız insani münasibətlə o bizim gözümüzdə ucalır, həqiqi ağsaqqal, insan və vətəndaş obrazı
kimi dərin təsir bağışlayır.
İsfəndiyar kişinin mənəvi dünyasındakı təmizlik, vüqar və təmkin milli tarixi varlıqdan gəlir. Obrazın təbiətindəki bu keyfiyyətlər tənqid tərəfindən həssaslıqla duyulmuş, «Saz» povestinə əhatəli təhlil verən prof. A. Hüseynov onun
xarakterini dəqiq səciyyələndirmişdir: «O adamlara qarşı daha həssas olmaq,
onların kədərini, dərdlərini bölüşdürmək barədə düşünür, camaata kiçik bir faydası dəyəndə də sevinir. Biz görürük ki, insana diqqət, ona hörmət və ehtiram
qəhrəmanın təbiətindədir, bu humanist duyğu onun dünyagörüşünün, həyati qənaətlərinin mahiyyəti ilə bağlıdır» (7, 42). Hansı rakursdan yanaşılsa, İsfəndiyar
kişini milli xarakterin ümumiləşdirilmiş obrazı kimi görürük.
Hər bir uğurlu əsər ənənənin davamıdır. «Ovlaq keçidi» müharibə mövzusuna milli ədəbi münasibətin ən yaxşı ənənələrindən bəhrələnən və mövzuya yeni
dövrün tələbi əsasında novator bədii həll verən bir əsərdir. «Ovlaq keçidi»nin
qəhrəmanı Qafar kişi də milli xarakterdir. Tənqidçi T. Əlişanoğlu əsər haqqında
təhlillərində obrazın təbiətinə məhz bu nöqtədən nüfuz edir: «Ağarəhimin yaradıcılığında patriarx obrazı barəsində artıq danışmışıq. Və sanki romanda bu sıradan daha birisiylə tanış oluruq. Elə ilk səhifələrdəcə patriarxın səciyyələri, həyat tərzi, xarakterini də yığcam öyrənirik» (2, 48). Əgər nəzərə alsaq ki, T. Əlişanoğlunun təfsirində patriarxallıq «dədə-baba qaydası ilə yaşamaq, yazılmamış
adət və qanunların hökmünə tabe olmaq, özünü bunun ixtiyarına vermək»dir (8,
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45) və əgər bu təfsirə onu da əlavə etsək ki, «patriarxallıq milli yaddaşla bağlı
keyfiyyətdir. İnsanın öz soyuna, kökünə, milli varlığına, torpağına, elinə-obasına bağlılığının göstəricisidir» (3, 67), onda Qafar kişini də milli xarakterin bədii təcəssümü kimi qiymətləndirmək lazım gəlir.
«Saz» povestinin qəhrəmanı İsfəndiyar kişi ilə «Ovlaq keçidi»nin qəhrəmanı Qafar kişini müqayisəli təhlil müstəvisinə çıxarmağı zəruri edən cəhətlər
hansılardır?
İса Hüseynov milli xarakteri Böyük Vətən müharibəsi dövrünün acıları ilə
sınağa çəkir. Eyni situasiya «Ovlaq keçidi» üçün də səciyyəvidir. Qafar kişinin
də xarakteri müharibə dövrünün sınaqlarında açılır. «Saz» povestinin süjetində
eksperimentallıq vardır. Bu eksperimentallıq yazıçı qənaətlərini sınağa çəkir.
Onun milli xarakter haqqında düşündükləri təcrübənin sınağında yoxlanır. Belə
bir eksperimentallıq «Ovlaq keçidi» üçün də büsbütün səciyyəvidir. «Müharibə
bu kəndin (roman qəhrəmanının yaşadığı Göydələnli kəndi nəzərdə tutulur –
T.S.) beşcə addımlığındadır, qorxunc caynağı ilə onu udmağa hazırlaşır» (2,
49).
Olsun. Nə etmək olar? Qafar kişi üzərinə düşən borcu yerinə yetirmişdir. İki
oğlu cəbhədədir. Qəhrəmanlıqla vuruşurlar. Qafar kişinin başqa heç nə etməməsi vicdanı qarşısında özünü rahat hiss etməsi üçün kifayət qədər əsas var. Heç
kim heç vəchlə onu qınaya bilməz. Əksinə, kənd camaatı iki oğlu cəbhədə vuruşan ata kimi ona lazımı sayğını göstərir.
Bütün bunlarla bərabər, Qafar kişi özünə rahatlıq tapa bilmir. Onun beynində «O nə isə etməlidi» düşüncəsi ildırım kimi elə hey çaxıb keçir. Qafar kişi
qəti qərarını verir: «İstəyirəm ki, sabahdan tüfəngimi götürüb mən də gedim
cəbhəyə». Romanda artıq yaşlaşmış, qocalığın sərt üzünü duymağa başlamış
qocanın atdığı addım psixoloji cəhətdən tam əsaslandırılır. Bu addımın atılmasına verilən qərar, heç şübhəsiz ki, milli xarakterin təbiətindən güc alır. Ancaq
qərarın düzlüyü və yanlışlığı haqqında qəti hökm sosial situasiyanın düzgün
qiymətləndirilməsi və Qafar kişinin mənəvi intibahını sürətləndirilməsi ilə bağlıdır. Bu ərəfədə televizorda «Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuş veriliş gedirdi». Verilişdə paradoksal mənzərələr canlandırılır. Süjetin birində «Azərbaycan
əsgərlərinin igidliyi qeyd olunur, avtomat, pulemyot, top, tank, qrad səsləri eşidilirdi. Hadisələr adamda dəhşətli vahimələr yaradırdı». Verilişdə cəbhə həyatının bu acı mənzərəsindən sonra «Bakı və xarici ölkələrin mərkəzi şəhərlərinin
küçə və bazarlarında alver edənlər, barlarda, kazinolarda, restoranlarda, çayxanalarda əylənənlər, oğurluqla, quldurluqla, talançılıqla məşğul olanlar, müharibə gedən zonalarda evini, mülkünü, doğmalarının qəbirlərini qoyub qaçanların
mənəviyyatsızlığı… açılırdı». Müharibənin sərt küləklərini öz evinin içində hiss
edən, müharibə acılarını yaşayan insanın «oturduğu yerdəcə qəhərlənməsi»,
«gözlərinin dolub-boşalması», «dodaqlarının səyriməsi», «daha havam çatmır,
bir az təmiz hava almaq istəyirəm» deyib evdən çıxması qəhrəmanın psixoloji
vəziyyətini tam realist əks etdirir. Bu yaşantılar fonunda Qafar kişinin ön cəbhəyə getmək qərarını tezləşdirən düşüncələr də milli varlığın xarakteri haqqında
qənaətlərimizi dolğunlaşdırmaqla bərabər, situasiyanın nəticəsi kimi səslənir:
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«Allah, kəndi ermənilər alsalar, böyük müsibətlər olacaq. Mən cavan gəlinimi,
qızımı götürüb hara getməliyəm? Lap tutaq ki, getdim. Bəs babamın, nənəmin,
atamın, anamın, bircə bacımın, iki qardaşımın qəbirlərini kimə tapşırmalıyım?!
Yox, Qafar kişi: yox!!! Sən ölsən də, burada ölməlisən. Bu torpaqda can verməlisən. Qafar kişi «bu torpaqda can vermək» haqqını özündə saxlamaq üçün cəbhəyə gedir. Ancaq bu «gediş»in daha başqa, insanın sosial təbiəti ilə o qədər də
əlaqələnməyən, bilavasitə onun təbii varlığından güc alan daha əsaslı səbəbləri
var. 70 yaşını keçəndən sonra İsfəndiyar kişini yenidən çəkicdən yapışmağa vadar edən hansı səbəb idi? Bir qədər təfərrüata varaq. Ədəbiyyata dünya nəzəri
fikri zəmində yanaşsaq, demək lazımdır ki, onun baş məramı «insanda insanın
kəşf olunması» kimi müəyyənləşmişdir. Bütün böyük ədəbiyyat nümunələri insanın daxili dünyasına nüfuzun dərinliyi ilə ədəbi yaddaşda özünə yer etmişdir.
Sovet ədəbiyyatının insan amilindən uzaqlaşması (keçən əsrin 50-ci illərinin
ortalarına qədər), bədii qəhrəmanın çəkə biləcəyi və çəkə bilməyəcəyi sosial
funksiya ilə yüklənməsi nəticə etibarı ilə «insan olmağa vaxtı çatmayan insan
surətləri»nin (Elçin) silsiləvi yaranışına rəvac vermişdi. Nəticə isə ondan ibarət
oldu ki, «müsbət qəhrəman» sxemindən kənara çıxa bilməyən bu qəhrəmanlar
rejimin çöküsü ilə təsir qüvvəsini büsbütün itirdilər.
«Əsgər atası» filmindəki əsgər atasını da, İса Hüseynovun «Saz» povestindəki İsfəndiyar kişini də, «Ovlaq keçidi»ndəki Qafar kişini də ümumi bir məxrəcə gətirən obrazı bütünlükdə psixoloji müstəvidə təhlil predmetinə çevirmək
cəhdi və bu cəhdin uğurluluğu birləşdirir. «Əsgər atası» və «Saz» povesti sovet
rejimi dövründə yarandığı üçün onların müəllifləri sosrealizmin estetik prinsiplərinin çərçivəsini dağıtmaq üçün kifayət qədər sənətkar əzmi və istedad nümayiş etdirmişdilər. Əgər nəzərə alsaq ki, sosrealizmin estetik prinsipləri inersial
olaraq milli müstəqillik dövrünün ədəbiyyatına da bu və ya digər dərəcədə yön
verirdi, onda Aьарящим Rəhimovun «Ovlaq keçidi»ndə sovet dövrü ədəbiyyatının sağlam ənənələrinə istinadının özü də yazıçı istedadının nəticəsi hesab olunmalıdır.
İstər «Saz»da, istərsə də «Ovlaq keçidi»ndə qəhrəmanların hərəkəti onların
iç dünyasından (biz buna insanın təbii varlığı deyirik) qidalanır. Hər iki əsərdə
insanın təbii varlığına nüfuzun dərinliyi qəhrəmanların hərəkətlərini səmimiyyət, təbiilik və bu keyfiyyətlərdən qidalanan inandırıcılıq müstəvisinə çıxarır.
Tənqidçi A. Məmmədov M. Süleymanlının 80-ci illərdə yazdığı «Dəyirman»
povestini, bu illərdə həmin povestə qarşı çevrilmiş çox güclü təzyiqlərə rəğmən,
bu əsərin «mayasını təşkil edən təbii insan ağrısı və həyat vəlvələsi»nin əksi baxımından yüksək qiymətləndirirdi (9, 107). Бu, həqiqətən belə idi. «Dəyirman»
və A. Məmmədovun bu əsərə verdiyi dəyər zamanın sınağından birmənalı şəkildə qalib çıxdı. Niyə? Çünki, bu əsərdə Mювлуд Süleymanlı bədii yaradıcılığın min illərdən bəri süzülüb gələn ədəbi qanununa riyazi dəqiqliklə əməl etmişdi. Tənqidçi də bunu dəqiq müşahidə etmişdi. Bunu deyərkən biz nəzərdə
tuturuq ki, «təbii insan ağrısı və həyat vəlvələsi»nin bədii əksi hər bir həqiqi bədii əsərdə ədəbi qanun funksiyaсынda çıxış edir.
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İса Hüseynovun «Saz»ı başdan başa təbii insan ağrısından doğulmüş bir
əsər idi. Bu ağrını əsərin təhlil predmetinə çevirdiyi zamanda İnsanın ürəyinə
müharibənin törətdiyi fəlakətlər salmışdı. İ. Hüseynov «Saz» povestində müharibəni təsvir etmirdi, müharibə fenomeninin mahiyyətini айдынлашдырыр, ona dərin
fəlsəfi münasibət ifadə edirdi. İsfəndiyar kişi «müharibə» fenomeninə verilmiş
fəlsəfi yozumun ifadəsi idi. Tənqidçi A. Hüseynov yazırdı: «İsfəndiyar kişi
üçün insanın ləyaqət və dəyərini müəyyən edən əsas bir meyar var – başqalarının qayğısına qalmaq, təmənnasız camaatın təəssübünü çəkmək. Müharibə
dövrünün artan ehtiyacları şəraitində həmin meyar İsfəndiyar kişinin nəzərində
xüsusi əhəmiyyət дашыйыр. Məhz həmin yüksək ölçüdür onun özünün də cazibəli
şəxsiyyətinin, saf və mənalı ömür yolunun mahiyyətini ifadə edən şərt, yaşının
çoxluğuna baxmayaraq ağır bir işdən yapışıb, dava vaxtında camaat üçün faydalı olmağa çağıran vicdani səs» (7, 45). Povestin böyük əksəriyyət səhifələrində biz İsfəndiyar kişini müharibəyə gedən iki oğlunun həsrəti ilə bağlı yaşayan, bu istiqamətdəki düşüncələrin burulğanında çırpınan görürük. Paradoksal görünmürmü? «Dava vaxtında camaat üçün faydalı olmağa çağıran vicdani
səs»in simvolunun müharibənin xalqı ducar etdiyi miqyassız fəlakətlər fonunda
cəbhəyə gedən oğullarının həsrətindən yaranan fikr burulğanında çabalaması?
Bu iki cəhət obrazı ikiləşdirir, yoxsa bütövləşdirir? Birmənalı cavab verək ki,
yox ikiləşdirmir, xarakterin daxili ziddiyyətini yox, bütövlüyünü və həm də təbiliyini şərtləndirir. Çünki «cəbhəyə gedən oğulları ilə bağlı düşüncə və istəkləri sonsuz atalıq sevgisindən çox başqalarının qayğısına qalmaq» (A. Hüseynov) istəyindən və xarakterindən qidalanır.
«Başqalarının qayğısına qalmaq» ilk baxışda insanın sosial təbiətinin ifadəsi
kimi görunur. Ancaq bu keyfiyyət qəhrəmanın təbii varlığından güc alır və
onun xarakterinin ifadəsi kimi səslənir. Müharibə başlayandan sonra İsfəndiyar
kişi bütün gününü dəmirçixanada, işdən sonra gecə keçənə qədər isə kolxoz həyətində və kənd içində keçirirdi. İçindəki sonsuz təlatümlər onu evə getməyə
qoymуrdу. Niyə? Povestdə oxuyuruq: «Demək yenə evə gedirdi. Rəhmansız,
Bəhmənsiz evə, gəlinlərinin, nəvələrinin üzünə baxa-baxa, öz dediyi kimi, qəm
dəryasına qərq olmağa gedirdi». İndi heç bir şərhsiz-filansız Qafar kişinin psixoloji yaşantılarına diqqət yetirək: «Hə, arvad, düz deyirsən. Xəcalətimdən Nigarın üzünə baxa bilmirəm. İnan. Gərək tələsməyəydik. Nigarın vəziyyəti az
qala Sadiqi mənə unutdurur. Bir yerdə qərar tuta bilmirəm. Başımı götürüb gah
ova, gah da naxıra qaçıram. Əkin-biçin dalınca gedirəm».
Bu epizod «Saz»dakı epizodla щямащянэ səsləşir. Səsləşmənin iki əsas səbəbi var. Situasiyaların eyniliyə qədər gəlib çıxan yaxınlığı və həmin situasiyalara psixoloji münasibəti əks etdirən yaxınlığın eyniliyə qədər gəlib çıxan dəqiqliyi.
Biz bu situasiyaya verilən bədii həlli şərti olaraq «evdən qaçma» sujeti kimi
dəyərləndirə bilərik. Elə «Əsgər atası»nda da qəhrəmanın bütün hərəkətləri öz
başlanğıcını bu süjetdən alır.
Bu şərti süjetə bir qədər təfərrüatla diqqət yetirməyimizin, daha doğrusu,
əsərlərdəki bu xəttin bizim diqqətimizi daha artıq çəkməsinin səbəbi odur ki,
12

Bakı Qızlar Universiteti
№4

Elmi əsərlər

2014

məhz bu sujet obrazların sonrakı hərəkətlərini psixoloji cəhətdən əsaslandırır,
sujetin hərəkətinə dərin bir təbiilik qatır.
İsfəndiyar kişi üzünü dəmirçixanaya tutur. Çünki cəbhəyə getmək imkanı
yoxdur. Müharibə «uzaq sahillərdə» cərəyan edir. Ağrı-acısını unutmaq (əslində
bu mümkün deyil), başını qatmaq üçün üzünü dəmirçixanaya tutur. Həm camaatın işinə yaramaq, həm də başını qatmaq düşüncəsi psixoloji cəhətdən onun
hərəkətlərini əsaslandırır.
Bu məqama qədər «Saz»la «Ovlaq keçidi»nin süjetində, qəhrəmanların düşüncələrində, yaşantılarında elə bir prinsipial fərq yoxdur, əksinə, üst-üstə düşən və bir-birini tamamlayan məqamlar var. Bununla belə, müharibənin cərəyan
etdiyi məkan və zaman kontekstində «Saz»la «Ovlaq keçidi» arasında mövzunun həllində tipoloji fərqlər var və bu da təbiidir.
«Saz»da qəhrəmanın dəmirçixanada, idarədə və evdə tut ağacının altında
keçən həyatı insana humanist münasibət kontekstini önə çıxarır və tənqidçi A.
Hüseynovun çox həssaslıqla müəyyənləşdirdiyi kimi bu problemə İsfəndiyar
kişi - Qılınc Qurban, İsfəndiyar kişi – feldşer Hacı, Qılınc Qurban – feldşer Hacı xətlərində uğurlu bədii həll verilir. Müharibənin taleyi bədii təhlilin birbaşa
təsvir predmeti deyil və qəhrəmanın düşüncəsində də bu məsələyə фяал münasibət yoxdur. Şübhəsiz ki, burada müharibənin «uzaq sahillərdə» və yad torpaqlarda getməsinin də əhəmiyyətli rolu var.
Ancaq «Ovlaq keçidi»ndə qəhrəmanın düşüncəsində haçalanma var. Burda
övlad sevgisi ilə vətənin taleyi qəhrəmanın düşüncəsinə eyni dərəcədə və paralel şəkildə hakimdir. Ovlad sevgisinin Vətənin taleyindən önə keçdiyi məqamlar olur. Bu, tam təbii bir yaşantıdır. Düşüncə müstəvisində birincinin ikinci
üzərində gələbəsi bütün hallarda təhtəlşüur gedir: «Əşi, bu yaşda mənim ot çalan, mal-qaraya, qoyun-keçiyə baxan vaxtımdı? Allah mərdiməzarın tifaqını dağıtsın, çırağını qaraltsın… Müharibə olmasaydı, indi bu işləri uşaqlar görəcəkdilər. Torpaq davası başlayan kimi hər ikisi ərizə yazıb könüllü getdilər müharibəyə».
Bunlar Qafar kişinin ürəkdə danışıqlarıdır, bu və bu tipli digər «ürəkdə danışıqlar» qəhrəmanın təbii təqdimində və iç dünyasının axıra qədər açılışında
əhəmiyyətli rol oynayır. Qafar kişinin roman qəhrəmanı olaraq pafoslu düşüncə
və danışıqdan sərf-nəzər edilməsi müəllifin uğurunu şərtləndirir.
Qəhrəmanın xarakterindəki milli tarixi varlıqdan gələn keyfiyyətlər süuraltı
düşüncələrə onun tənqidi yanaşmasını önə çıxarır. Şüuraltından şüurlu düşüncəyə keçid prosesi də hər cür təmtəraqdan və pafosdan uzaqdır: «Sonra öz-özünü
qınayırmış kimi: «Deyəsən, lap başımı itirmişəm. Mənimki getməsin, səninki
getməsin, onunku getməsin, bəs kiminki getsin? Kim qorusun bu torpaqları?
Düşmən də ki, hər cür alçaqlığa əl atır».
Qafar kişi öz tipologiyası etibarilə İsfəndiyar kişi ilə birləşir. Hər iki əsərdə
tipoloji cəhətdən bir-birini tamamlayan digər obrazları da nümunə gətirmək
olar. «Saz»dakı feldşer Hacı «Ovlaq keçidi»ndəki Qurban Qədiroğlu və İsgəndərlə eyni xarakteri bölüşürlər. Feldşer Hacının İnsanlığa təmənnasız xidmətləri
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yeni şəraitdə və situasiyada Qədiroğlunun və İsgəndərin simasında Vətənə sonsuz sevgi ilə əyaniləşir.
«Saz»da İsfəndiyar kişi — feldşer Hacı münasibətləri milli birliyi və saflığı
simvollaşdırır. Məhz buna görə «feldşerlə İsfəndiyar kişi arasında doğmalıq,
sıx-sıx ünsiyyət yaranır, bir-birlərini duyur və başa düşürlər» (7, 45). Buna görə
də «feldşer kimi sadə və fədakar insanlar haqsız yerə təhqir olunanda» «xalq
xarakterinin qüdrətini təmsil edən» (A. Hüseynov) (oxu milli varlığın ləyaqətini
və gücünü təmsil edən – T.S.) İsfəndiyar kişi heç kimlə və heç nə ilə
hesablaşmadan gedib feldşer Hacını dustaqlıqdan azad edir. Щəmin situasiyanıн
təsvirinə diqqət yetirək: «Daxmanın qabağına çatıb dayandı. Qapıda qıfıl yox
idi. Qurban kişi cəftəni basıb, qıfıl əvəzinə nazikcə bir çöp keçirmişdi… Qoca
hirsli-hirsli çöpü çıxarıb atdı. Təpiyi ilə vurub qapını açdı». İsfəndiyar kişinin
çopü «hirsli-hirsli çıxarıb atması»nda və qapını «təpiklə vurub açması»nda milli
varlığın özünü müdafiə, həqiqətə sədaqət hissinin dərin bədii ifadəsi юз əksини
тапыб. Bu təbii, iddiasız, inamlı və imanlı hərəkətdə xalqın Şərə müqavimət
hissinin qarşısıalınmazlığı təcəssüm olunub. Həqiqəti görmək, onu müdafiə
etmək, insanın daxilindəki insanlığa tapınmaq və hərəkətin çıxış nöqtəsini
buradan almaq İnsanı böyüdən, yenilməz edən amil kimi götürülür. Tənqidçi A.
Hüseynov «Saz»a verdiyi təfərrüfatlı və orijinal təhlildə bu məsələləri geniş
təhlil predmetinə çevirmiş, ilk dəfə olaraq əsərdə İsfəndiyar kişinin və feldşer
Hacının təbiətindəki həqiqi humanizmin Qılınc Qurbanın xarakterində yalançı
humanizmlə üz-üzə gəlməsini xalq xarakterinin (oxu: milli xarakterin – T.S.)
qələbəsi kimi qiymətləndirmişdir.
İса Hüseynov müharibə mövzusunun bədii şərhində milli varlığın və insan
xarakterinin elə dərinliklərinə enmişdir ki, məhz mövzuya bu cür psixoloji
nüfuz nəsrimizin sonrakı inkişaf mərhələləri üçün davamlı ənənəyə
çevrilmişdir. Qılınc Qurbanın feldşerə münasibətini nəzərdə tutan A.Hüseynov
yazır: «Düşünürəm ki, əgər feldşer kimi sadə və fədakar insanlar haqsız yerə
təhqir olunacaqlarsa, «sayıqlıq» hamıdan şübhələnməyə, adamların iradə və istəyi ilə hesablaşmamağa gətirib çıxaracaqsa daha bunun nəyi el üçün cəfakeşlik
oldu?!» (7, 45). Haqlı sualdır və tənqidçinin narahatlığına kifayət qədər əsas
var. Elə müəllifi də məsələnin bu tərəfi düşündürür və o, oxucunu «cəfakeşlik»
tülünə bürünmüş xəyanətin mahiyyətini görməyə sövq edir. Qeyd edək ki, poçtalyon və yetim qız Milliyə münasibətdə Qılınc Qurbanın milli varlığa və xarakterə ünvanlanmış şübhələri daha parlaq təzahür edir və xəyanətin ilmələri
burda daha möhkəm hörülüb. «Saz» 60-cı, «Ovlaq keçidi» 90-cı illərdə qələmə
alınıb. «Saz»da 40-cı illərin «Ovlaq keçidi»ndə 90-cı illərin hadisələri юз əksини
тапыб. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, İnsan iradəsi və ləyaqəti, milli varlığın tarixi xarakteri hər iki əsərdə müharibə dəhşətləri ilə sınağa çəkilib. Yenə də ləyaqət, milli varlığın tarixdən gələn xarakteri öz gücünü saxlayıb, ancaq formasını
və məzmunuну dəyişən xəyanət mahiyyətcə yenə də özünü qoruyub saxlayıb,
hər anda, hər məqamda qarşımıza çıxır, milli mövcudluğumuza zərbələr endirir,
bizi gücdən salaraq özününküləşdirməyə çalışır.
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«Ovlaq keçidi» sübutа йетир ki, xəyanətin anatomiyası nə qədər mürəkkəbdirsə də, xalqımızın onu dəf etməyə ləyaqəti və əzmi çatır və çatacaq. Çünki İsfəndiyar kişinin Şərə qarşı bir anda tərəddüd etmədən çıxan güclü xarakteri Qafar kişinin simasında qorunub saxlanıb.
Yüksək döyüş əzminə malik olan bölüyün yuxarıların xəyanəti nəticəsində
son nəfərinədək qırılması (təkcə Qafar kişi sağ qalır) təkcə Qarabağ savaşındakı
məğlubiyyətimizin qaranlıq tərəflərinə işıq salmaqla səciyyəvilik qazanmır. Bu
epizodlar yazıçının İnsanın daxili dünyasına nüfuzunu dərinləşdirməsi ilə daha
çox yadda qalır.
«Ovlaq keçidi»ndə «milli gədalar»ın (X.R. Ulutürk) xəyanəti nəticəsində
Vətənə vurulan yaraların ağır nəticələri canlı təsvir predmeti olur: «Həftədə, on
gündə bir kənd alınır, adamlar qırılır, kimisi canını götürüb qaçır, kimisi də əsir
götürülürdü. Əsir düşməyi ölümdən betər sayırdılar. Düşmənin məqsədi təkcə
torpaqları işğal etmək deyildi, həm də azərbaycanlılardan milli intiqam, qisas
almaq, onlara divan tutmaq idi».
Romanın son səhifələrində reallığın bədii ifadəsi kimi səslənən, lakin pessimist əhvali-ruhiyyə doğuran təsvirlər çoxalır. Müəllifin realist qələmi müharibə
fenomenini müharibə və hakimiyyət, müharibə və xalq kontekstlərində tərəfsiz
və güzəştsiz şərh edir. Acı reallığı əks etdirir. Məğlubiyyətin anatomiyasına
güzgü tutur. Güzgüdə əks olunanlar gələcək nəsillər üçün ibrət dərsi olacaq.
Ancaq roman bizi ümidsizliyə aparmır. Məğlub olmaq qorxulu deyil, məğlubiyyətlə barışmaq qorxuludur. Müəllif bu kontekstdən çıxış edir. Qafar kişinin xəyanətdə əli olanları cəzalandırmaq istəyi və bunun üçün ölümə qədər getmək əzmi millətin güc və qüdrətinin tükənməzliyindən, Qarabağ uğrunda mübarizənin Qələbəyə qədər davam edəcəyindən xəbər verir.
Мягалянин актуаллыьы. Азярбайъан-ермяни савашынын сябяб-нятиъя ялагяляри ясасында арашдырылмасына даир елми-тянгиди мцлащизяляр шяртляндирир.
Мягалянин елми йенилийи. Мягалянин елми йенилийи ондан ибарятдир ки, «Овлаг кечиди» романы бцтювлцкдя милли няср яняняляри контекстиндя вя мцгайисяли
аспектдя тядгиг едилир.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалянин елми нятиъяляри
мцасир ядяби просес вя Азярбайъан романынын инкишаф проблемляриня щяср олунмуш сечмя фянлярин тядрисиня, щямчинин мцасир Азярбайъан ядябиййатына даир
дярслик вя дярс вясаитляринин щазырланмасына мцяййян мялумат верир.
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Т. Саламоглы

Истина, вытекающая из «Овлаг кечиди»
Резюме
В статье исследуется роман А.Рагимова «Овлаг кечиди» в контексте
современного и исторического литературного процесса.
Особое внимание в статье уделяется способности писателя ХХЫ века
выступить из практики мировой и национально-литературной традиций в
художественном решении проблемы, а также его новаторское отношение
к традициям, сравнивая траекторию действия сюжета и характеры
ведущих образов повести И. Гусейнова «Саз» и данного романа чѐтка
выявляется новаторское отнощение писателя к традициям национальной
прозы.
Т. Саламоэлу

Тще Трутщ Ъоминэ Тщроуэщ «Овлаг Кеъщиди»
Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ тще новел «Овлаг кеъщиди» бй А.Ращимов wриттен ин
тще ъонтехт ъонтемпорарй анд щисториъал литерарй проъесс. Ин тще литерарй солутион
оф тще тщеме тще инновативе аттитуде оф тще wритер то традитионс ас а ХХЫ ъентурй
wритер ис спеъиаллй нотед. Тще ъомпарисон бетwеен тще новел анд тще ноwел
«Саз» бй И.Щуссейнов анд ъомпарисон оф тще леадинэ ъщараътерс сервес
ревеалинэ тще инновативе релатион оф тще wритер то натионал прозаиъ традитионас.
Редаксийайа дахил олуб: 08.12.2014
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Religion – a source of word formation
Çинэиз Qaraşarlı,
АДУ-нун профессору,
филолоэийа цзря елмляр доктору
Е-маил: карасщарлы@йащоо.ъом
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф. И.Б.Казымов
ф.ц.ф.д., дос. К.Щ.Ъяфярова
Key words: word formation, religion, language, discours, style, religious
expressions
Açar sözlər: söz yaradıcılığı, din, dil, diskurs, üslub, dini ifadələr
Ключевые слова: словообразование, религия, язык, дискурс, стил,
религиозные выражения
Инэилис дилинин лцьят тяркибинин формалашмасында дил хариъи амиллярин – мядяниййятин, адят-янянялярин, милли психолоэийанын, мифолоэийанын, о ъцмлядян дя
динин бюйцк ролу олмушдур. Мцхтялиф мянбялярдян инэилис дилиня дахил олмуш дини терминляр, ифадя вя фразеолоэизмляр цслуби-метафорик коннотасийалар ялдя етмиш вя дилин лексик цслуби системиндя юзцня бюйцк йер етмишдир.
Religion is a strong belief in a supernatural power or powers that control
human destiny. Religion is a collection of belief systems, cultural systems, and
world views that relate humanity to spirituality and, sometimes, to moral
values. It was produced a long time ago. Religion is an important part of human
culture and ideology. Language is connected with religions unavoidably. Many
religions have narratives, symbols, traditions and sacred histories that are
intended to give meaning to life or to explain the origin of life or the Universe.
They tend to derive morality, ethics, religious laws or a preferred lifestyle from
their ideas about the cosmos and human nature. Many religion words exist in
current English. Idioms as a part of language have some ones of religious.
There are many borrowings connected with spreading of Christianity. These
words express religious notions. They came to Britain in the 6th and 7th
centuries. Rome Pope Gregory sent his missionaries to Britain to convert them
into Christianity (English people were heathens at that time). Latin was the
language of Christianity. So many religious terms entered the English
vocabulary. They are: monk, priest, angel, candle, clerk, hymn, etc.
Christian religious speech, and other religious speech forms as well, does
not differ from ordinary non-religious discourse as spoken by these same
Christians or by adherents of the other religions. As we shall see, this is rather
important, but it does not however dispense us from a further analysis at the
level of 'deep grammar', which will reveal genuine differences between the use
of religious language and non-religious language. The words used in a Christian
religious context are the same that one uses in daily speech: 'father', 'grace',
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pardon', etc., etc. The specific technical terms of the language of faith that are
used in Christian discourse are relatively rare and not indispensable, because
they are explainable by means of common terms. Examples of such technical
terms would be: 'prayer', 'salvation', 'redemption', etc. A goodly number of these
terms specific to Christian discourse are of a practical and juridical nature, for
example: 'church', 'parish', 'chalice', 'bishop', etc., and in a number of cases are
taken from other languages, notably Latin and Greek.
There exist forms of discourse peculiar to guilds, social groups, age groups,
etc. All of these differences are found within a religious, Christian, Catholic use
of language as well. A Catholic youth group develops its own group language.
Indeed every church movement has its jargon. The great and varied forms of
Christian spirituality have all developed their own terminology. These speech
forms too must be learned, and their diversity can create problems. The way of
using language in the context of a particular religion (and also within a
particular movement), with words of special significance (grace, Eucharist,
penance} and with a predilection for certain expressions (way, path, exodus)
serve also as a means of identifying the group and the individual within the
group.
The Bible contains many different styles of writing such as poetry,
narration, fiction, history, law, and prophecy and must be interpreted in context
of those styles. The King James Version of the Bible has been enormously
influential in the development of the English language. It ranks with the
complete works of Shakespeare and the Oxford English Dictionary as one of
the cornerstones of the recorded language. After Shakespeare, the King James,
or Authorized Version of the Bible is the most common source of phrases in
English. The Bible is the source of the Christian religion, in that the Bible
contains the words of God and how the Christian is to apply the words of God
to his life. Some idioms came from religion stories, figures and in the Bible. So
there are many examples:
"Woe is me" - meaning: I am distressed, sad, grieved. Origin: This occurs in
the Bible, Job 10:15 in the form 'woe unto me'.
Woe has aquired the meanings of «great sorrow» (a heart full of woe) and
«trouble», «problem» (financial woes «financial problem») (l+c, 1534).
3,200 years old in its original language. The first occurrence of it in English
would have been Wycliffe's Bible translation in 1382.
"Old Adam", "Cain" - We can learn from the Bible that Adam is our
human's primogenitor. He had did something wrong. Cain, Adam's eldest son,
has killed his younger brother. Then Old Adam became the pronoun of human
being's original sin, and Cain the pronoun of faction or rebellion.
"As white as snow" - Meaning: Pure white. What better to symbolise
whiteness than snow? Not only the intensity of colour on a bright winter's day,
but also the purity of untrodden snow is summoned up by the simile. Chaucer,
Shakespeare and the Bible all contain versions of idiom of "white as snow".
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"All things must pass" - Meaning of the idiom is nothing lasts forever.
Origin is from the Bible. "And ye shall hear of wars and rumours of wars: see
that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not
yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and
there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. All
these are the beginning of sorrows."
"Three score and ten" - Meaning: The span of a life. In the days that this
was coined that was considered to be seventy years. Origin: Threescore used to
be used for sixty, in the way that we still use a dozen for twelve, and
(occasionally) score for twenty. It has long since died out in that usage but is
still remembered in this phrase. Threescore goes back to at least 1388, as in this
from John Wyclif s Bible, Leviticus 12, at that date: "Thre scoor and sixe
daies." There are numerous uses of 'threescore1 in the Bible. Most of them refer
to its simple meaning as the number sixty, for example:"...threescore and ten
bullocks, an hundred rams, and two hundred lambs: all these were for a burnt
offering to the Lord."
"The wages of sin is death" - Meaning: Sinners will be cast into everlasting
torment. Origin: From the Bible, Romans 6:23 (King James Version):For the
wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our
Lord.
We can also say more information about linguistic usage with other
religious expressions. Most of these expressions have their roots in a religious
text but have now entered in English language and are ofter used in everyday
conversation. Examples:
not know (someone) from Adam - to not know someone at all I did not know
the man from Adam but he seemed to know me.
move heaven and earth to (do something) - to make a major effort to do
something. I will move heaven and earth to try and get my friend a new job.
bell, book, and candle - symbols of witchcraft "I cannot do miracles. Do you
expect me to bring bell, book, and candle?"
pie in the sky - an idea or plan that is totally impractical, a reward, a special
heavenly reward. The man always has ideas that are pie in the sky and most of
them are not very good.
play the devil's advocate - to argue against or object to a proposition which
one may actually agree with - this is done purely to test the validity of the
proposition (the devil's advocate was given the role of opposing the making of a
saint in the medieval Church in order to prove that the grounds for canonization
were sound). I was playing the devil's advocate when I began to ask the man
questions.
rob Peter to pay Paul - to take from someone or something in order to give
to someone or something else, to pay one debt by getting another debt. The man
was robbing Peter to pay Paul when he borrowed money to pay for his credit
card debt.
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thankful for small blessings - to be grateful for any small benefits or
advantages that one has - especially in a generally difficult situation. You must
be thankful for small blessings and try and enjoy every day.
there will be the devil to pay - there will be much trouble. There will be the
devil to pay if I do not finish my homework tonight.
All hell broke loose «suddenlt there was a lot of noise, arguing, fighting or
confusion ( , 785).
until hell freezes over - never. My uncle will not leave his apartment until
hell freezes over.
with all one's heart and soul - very sincerely. The little boy wants a new
bicycle with all his heart and soul.
almighty dollar - money which can be worshipped as a god, money is
thought to be more important and powerful than anything else. My neighbor
does not think of anything except the almighty dollar.
as patient as Job - very patient (Job was a person in the Bible). The man
was as patient as Job as he waited at the government office.
Indeed every church movement has its jargon. The great and varied forms of
Christian spirituality have all developed their own terminology. These speech
forms too must be learned, and their diversity can create problems.
This is seen in the difficulty in understanding the special linguistic usage
within the various religions, even within Christianity and among the diverse
Christian denominations, as for example, between Catholics and Evangelicals.
Even a person who genuinely possesses full linguistic competence in his or her
given language can not understand this faith-specific way of speaking,
especially today. If he lives in a culture which has not been determined by
Christianity, then he will surely either misunderstand or simply ignore the
Christian way of speaking about God. Therefore one has to learn religious
linguistic usage. And we can say more information about linguistic usage with
religious idioms and expressions. So version of the King James Bible is the
most common source of religious phrases in English.
Forbidden fruit
Meaning - A prohibited article. Origin - forbidden fruit. Forbidden fruit
originates from the Garden of Eden bible story. The biblical 'forbidden fruit'
was of course the apple. In the story the type of fruit isn't actually mentioned God forbade Adam and Eve to touch the fruit of the tree of knowledge. It is
widely interpreted as being an apple though and the 'Adam's apple' is named
after the fruit which is supposed to have stuck in Adam's throat. Genesis 2:9
(King James Version) And out of the ground made the LORD God to grow
every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in
the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. 2:16 And
the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou
mayest freely eat: 2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou
shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. 3:3
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But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye
shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.
Most of other expressions have their roots in a religious text but have now
entered the English language and are often used in everyday conversation. act
high-and-mighty - to act proud and powerful (this idiom is almost almost
always used in a negative way) Our boss always acts high-and-mighty when he
is at a meeting.
almighty dollar - money which can be worshipped as a god, money is
thought to be more important and powerful than anything else. My neighbor
does not think of anything except the almighty dollar.
an act of God - something (an accident) for which no human is responsible,
an act of nature such as a storm/earthquake/hurricane . The accident was an act
of God when the rocks came onto the highway.
as hot as hell - very hot. It was as hot as hell in the movie theater.
as patient as Job - very patient (Job was a person in the Bible) Our neighbor
was as patient as Job.
bear one's cross - to endure one's difficulties, to bear one's burden. My job
is terrible but I must bear my cross and continue to do it.
bell, book, and candle - symbols of witchcraft (ovsunculuq) "I cannot do
miracles. Do you expect me to bring bell, book, and candle?"
better to be a live dog than a dead lion - it is better to be a live coward than
a dead hero (this is from Ecclesiastes in the Bible) It is better to be a live dog
than a dead lion so I walked away and did not try and fight with the man.
by guess and by golly - by luck, with the help of God (Golly has the
meaning of God) By guess and by golly I was able to arrive at the airport on
time.
catch the devil - to receive a severe scolding. The little boy will catch the
devil if he arrives home late.
Thus, the analysis of the English lexicon reveals that religion has served as a
rich source of numerous expressings and sayings and they have acquired
stylistic, emotional colourings in the English language. Therefore religious
expressions and sayings can be used as linguistic material in teaching stylistics
is often referred to cultural realities. Teaching religious lexion can also include
specific exercise, a samrle of which is presented below.
I. Match the following English idioms to their respective dictionary
definitions
1. Religion
A am distressed, sad, grieved
2. Woe is me
Sinners will be cast into everlasting
torment
3. My Brother’s keeper
Jesus Christ
4. Three score and ten
A prohibited article
5. The wages of sin is death
A strong belief in a supernatural
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power
Unwillingness of people to accept
responsibility for the welfare of
others
7. Forbidden fruit
The span of a life
8. A man after my own heart
An idea or plan that is totally
impractical
9. More heaven and earth to do To take from some one or something
something
in order to give someone or
something else.
10. Pie in the sky
A kindred spirit
11. Rob Peter to pay Paul
To make a major effort to do
something
6. The bread of life

II. Use the following religious idioms to make up a story:
— «can a leopard change its spots?»;
— «All things must pass»;
— «Physician, heal thyself»;
— «The salt of the earth»;
— «Play the devils’s advocate»;
— «Thankful for small blessings;
— With All one’s heart and soul»
III. Define the religious idioms to match to the following definitions:
— Symbols of witchcraft;
— There will be much trouble;
— A great distance;
— Money is thought to be more important and powerful than anything else;
— Very poor;
— Items of quality offered to those who aren’t cultured enough to
appreciate them;
— A reward, a special heavenly reward;
— Never.
Мягалянин актуаллыьы. Мягалянин актуаллыьы ондан ибарятдир ки, дил иля милли
мядяниййятин айрылмаз вящдяти, икинъинин тясири алтында биринъинин семантик
инкишаф вя дяйишмяляря мяруз галмасы вя бунун гаршылыглы цнсиййятя тясири
щазырда эениш тядгигат обйектидир вя ялавя арашдырмалар тяляб едир.
Мягалянин елми йенилийи. Мягалядя дини терминлярин инэилис дилинин
семантик инкишафына тясири конкрет фактлар ясасында якс олунур.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалянин елми нятиъяляри
инэилис дилинин лексикасынын вя цслубиййатынын тядгигиндя мянбя ролуну ойнайа
биляр.
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Ç. Qaraşarlı

Din söz yaradıcılığında bir mənbə kimi
Xülasə
Hər bir dilin leksikasının formalaşmasında ekstralinqvistik amillərin rolu
olduqca böyükdür. İngilis dilinin də leksikasının inkişafında mənbə rolunu oynayan ekstralinqvistik amillər arasında dinin önəmli yeri vardır. Din həm ingilis
dilinin lüğət tərkibinin genişlənməsində, həm də dini mənşəli idiomlarla, frazeoloji birləşmələrlə zənginləşməsində öz təsirini göstərmişdir. Dini ifadələr öz
emosional, metaforik çalarları ilə ingilis dilinin leksik üslubi ifadə vasitələri kimi geniş istifadə olunur.
Ч. Гарашарлы

Религия как источник словообразовании
Резюме
В формировании лексики каждого языка экстралингвистические факторы играют важную роль. И в развитии английской лексики экстралингвистические факторы, в том числе религия занимают важную месту. Религия служит источником как обогащения словарьного состава английского
языка, так и появления в языке множество идиом и фразеологических единиц. Религиозные выражения со своим эмоциональными и метафорическими оттенками широко используются как лексическими силистическими
средствами.
Редаксийайа дахил олуб: 11.12.2014
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Азярбайъанда дил сийасятинин елми-нязяри ясаслары
Cahid Kazımov,
AMEA-нын Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun
elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantı
Е-маил: cahid@ismayiloglu.com
Rəyçilər: ф.ц.е.д., проф. Г.Ш.Казымов
ф.ц.ф.д., дос. С.А.Садыгова
Açar sözlər: dil siyasəti, dil situasiyası, sosial-psixoloji əsaslar, linqvistik
əsaslar, milli dillər
Ключевые слова: языковая политика, языковая ситуация, социальнопсихологические основы, лингвистические основы, национальные языки
Key words: лanguage пolicy, лanguage situation, сocial and пsychological
бases, лinguistic bases, нational languages
Dil siyasəti ümumən ideoloji sistemdir, fikir və düşüncələrin təzahürüdür.
Dil siyasəti labüddür və bu siyasət ölkə siyasətinin tərkib hissəsi kimi diqqəti
çəkəndir. Dil siyasətinin dəyişkən xarakteri, cəmiyyətlərin, quruluşların dəyişməsi ilə, yeniləşməsi ilə üst-üstə düşür. Belə dəyişmələr fonunda müəyyən siyasi qərarlar, siyasi xətlər, istiqamətlər ortaya çıxır.
Xüsusən də, qloballaşma – gərginləşmə dövründə dil siyasəti mühüm məsələyə çevrilir. Əslində, akademik T.Hacıyevin sözləri ilə desək, «qloballaşma –
bu gün bir siyasi fırtınadır». Bu fırtınanın içində dilə müstəqil dövlətin münasibəti necədir? Dilə ayrı-ayrı fərdlərin münasibəti nə yerdədir? Ölkədə dil situasiyası hansı durumdadır? Dil siyasətin yeni aspektləri özünü hansı tərzdə göstərir? Ümumi ünsiyyət vasitəsi olan dilin dövlət dili statusu necə qorunur? «Siyasi dil hərəkatında ana dili öz mayasını, öz şirəsini, yəni özünü saxlayır. Ən böyük siyasət ana dilinə sevgidir; ən böyük mədəniyyət ana dilinə sevgidir; ən böyük sevgi ana dilinə sevgidir» (1, s. 225, 229).
Azərbaycan Respublikasının özünəməxsus qanunvericilik orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilmiş orijinal dil siyasəti vardır. Bu siyasət – xətt yeni problem olmasa da, hər halda zaman-zaman aktuallığını itirmir, demək olar ki, gündəmdədir.
Azərbaycanda dil siyasətinin sosial-psixoloji və linqvistik əsasları mövcuddur. Hər iki əsas dil siyasətinin iki elmin qovuşuğunda öyrənilməsi ilə əlaqədardır. Onlardan biri olan sosiologiya elmi cəmiyyətin həyatını, toplumun inkişaf
qanunauyğunluqlarını öyrənir. Dil də sosial hadisə kimi cəmiyyətdən kənarada
təsəvvür olunmur, insan həyatının bir hissəsi kimi onunla birgə fəaliyyət göstərir. Linqvistika – dilçilik elmi isə dilin həyatını, onun inkişaf qanunauyğunluqlarını tədqiq edir. Tam halda sosiolinqvistika elmi dilin sosial aspektlərini
araşdırır. Odur ki, bu yeni elmə daxil olan dil siyasəti və dil situasiyasının əsas-
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larını da məhz bu elmlərdən irəli gələn nəzəri baza təşkil etməlidir. Çünki «dildə baş verən və sosial cəhətdən şərtlənən hadisə və proseslər dil sistemində, dilin cəmiyyətdəki fəaliyyətində, dilin inkişafında müşahidə edilir», dil və cəmiyyət arasındakı əlaqələr nəzərdən keçirilir (2, s. 405).
Bizcə, dil siyasətinin əsasları milli dilin cəmiyyətdəki mövqeyini müəyyənləşdirən dayaqlar əsasında işləyib hazırlamaqdan ibarətdir.
Əlbəttə, bu əsaslar ölkəmizdə, hər şeydən öncə, ana dilinin lokal bir şəraitdə
deyil, geniş aiditoriyada saflığını, təmizliyini qoruyub saxlamağa yönəldilmişdir. Ona görə ki, inkaredilməz bir faktdır ki, dil siyasətinin yöntəmlərindən biri
dilin təmizliyi problemidir. Respublikamızda dilin təmizliyi üzrə aparılan işlərin əsas məzmunu ondan ibarətdir ki, dili xarici təsirlərdən qoruyaq və korlanmağa imkan verməyək. Şübhəsiz ki, dili təkcə xarici təsirlər deyil, həmçinin də
həmin dilin öz daşıyıcıları pozurlar. Həqiqətən də, əksər azərbaycanlı ailələrində dil repertuarı pozulur, ana dilini mənimsəmə dərəcələri aşağı səviyyəyə düşür. Bu prosesdə bəzi hallarda valideynin üzərinə düşən vəzifələri də qabartmaq
düzgün sayıla bilməz.
Dilin təmizliyinin pozulması səbəbləri çoxdur. Problemin mənbəyini bəzən
lokal biçimdə mətbuat mütəxəssislərində də axtarırlar. Müşahidə olunan ümdə
səbəblərdən biri kütləvi informasiya vasitələri işçilərinin əksəriyyətinin Azərbaycan ədəbi dilininin (həm yazılı, həm də şifahi şəkildə), onun normalarının
qanunauyğunluqlarını tam olaraq bilməmələri ilə əlaqədardır.
Sosiolinqvistik baxımdan cəmiyyətdə milli nifrət kontekstinin meydana gəlməsi bilinqvizmlə bağlı deyil, dil situasiyasının dəyişməsindən irəli gəlir. Dil situasiyası müəyyən zaman daxilində dəyişə bilər, bu zaman ana dili öz dominantlığını yerli dilə verir. Bu isə dil daşıyıcılarına təkcə linqvistik baxımdan deyil, kommunikasiya prosesində funksional və psixoloji nöqteyi-nəzərdən də təsirsiz qalmır (3, s. 305-309).
Dil, əsasən, ilk növbədə, dilə müsbət və mənfi təsir göstərən yerlərdə qorunmalıdır. Dili qorumaq üçün qadağalar zəruridir. Həmin qadağaların hansı formada olacağını demək bir qədər çətindir. Hər halda qanunda dili korlayanlara
qarşı cəza tədbirləri müəyyənləşməlidir. Azərbaycan dövləti dilin qorunması
üçün həmin istiqamətlərə əsaslanmalıdır. Dil haqqında tədbirlər dövlətin ümumi
milli siyasətinin fonunda həyata keçirilməlidir.
Sovet dönəmindəki dil siyasəti ilə postsovet dövründəki dil siyasəti məzmun
baxımından fərqlənir. Sovet dönəmində milli dillərə münasibət məsələsi dil siyasətin də paradoksallıq təşkil edirdi. O dövrün dil siyasətini inikas etdirən bir
fikrə nəzər salaq: «Çoxmillətli dövlətimizin ən mühüm prinsipi bütün SSRİ vətəndaşlarını öz ana dillərini azad inkişaf etdirmələrindən və həmin dillərdən bərabər hüquqla istifadə etmələrindən, könüllü olaraq sovet adamları tərəfindən
rus dilinin öyrənilməsindən ibarətdir. Hər cür şərait yaratmaq lazımdır ki, milli
- rus qoşadilliyi, hər bir regionun xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ahəngdar və
təbii inkişaf etsin, formalizmdən azad olsun».
Milli dillər haqqında bu prinsipial xətt o zaman Azərbaycanda da həyata keçirilmişdir. Azərbaycan dili ölkəmizdəki başqa milli dillərlə təmasda, ümumi
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milli tərəqqi fonunda, sovet xalqlarının birliyi və qarşılıqlı əlaqələri fonunda inkişaf etmişdir. Lakin onun yolları tam şəkildə hamar olmamış, dillər haqqında
milli siyasət heç də həmişə tam ardıcıllıqla həyata keçirilməmiş, məhdudlaşdırmalar olmuş, Azərbaycan ədəbi dilinin işlənmə dairəsində, onun üslublarının
formalaşmasında anormal durum, disproporasiya yaranmışdır. Paradoksallıq
аrasında idi ki, ana dilinin, sözün əsl mənasında, intişarına qayğı, diqqət bəzən
millətçilik kimi dəyərləndirilmişdir. Beləliklə, dil siyasəti sahəsində həllini gözləyən xeyli problemlər yığılıb qalmışdır.
Dil situasiyası deyəndə müəyyən siyasi-inzibati qurum, yaxud coğrafi ərazi
hüdudu daxilində bir və ya bir neçə dilin funksional, habelə sosial təsirlərindən
ibarət mövcudluq formasının toplusu nəzərdə tutulur.
Dilçilikdə belə bir fikir mövcuddur ki, əgər dil daşıyıcısı hansısa dil situasiyasında məxsus olduğu dildən istifadə etmirsə, o dildə fikirləşmirsə, o demək
deyildir ki, həmin fərd üçün ana dili yox olur. Bu zaman dil insanların yaddaşında potensial olaraq mövcud olur. Normal halda yenidən ana dili mühitinə qayıdandan sonra o canlanır, kommunikasiya prosesində ön plana çıxır, dominantlığını qaytarır. Bir sıra fərdlərin başqa dil situasiyasında psixoloji cəhətdən
transformasiyaya uğraması onun dilində də təzahür edir. Bu fakt bəzən də tarixi
şəraitdən asılı olaraq hansısa məhdul ictimai qrupları əhatə edir. Dil bu fərdlərin
timsalında hansısa kəmiyyətdəcə enerjisini itirir, həmin kəmiyyətdə də dil daşıyıcılarının ana dilinə verəcəyi, onu zənginləşdirəcəyi faktlardan məhrum olur.
Çünki ana dili bir fərdin timsalında inkişaf edir. Ona görə də dil situasiyası bütün parametrləri ilə sosial dilçiliyin məsələsi kimi diqqət mərkəzində olur.
Azərbaycan konstitusiyasında dil haqqında mövcud qanunlar onun saflığının
mühafizə olunması yollarına necə münasibət bildirir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 3.0.4 maddəsində deyilir: «Azərbaycan dilinin saflığının
qorunması dilçilik elmi nəzəriyyəsi və praktikasının inkişafı üçün müvafiq
şəraitin yaradılması və tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının əsas vəzifələrindən biridir» və eləcə də 6-cı maddədə deyilir ki, mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikası ərazisində təsis edilən
və fəaliyyət göstərən, dövlət dilində yayımlanan bütün televiziya və radio
kanallarının aparıcıları dövlət dilini mükəmməl bilməli və səlis danışıq qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Televiziya və radio kanallarında dublyaj olunan filmlər və verilişlər dövlətin müəyyən etdiyi dil normalarına uyğun olmalıdır. «Dil
haqqında qanunun yekun müddəalarını özündə cəm edən 19-cu maddəyə əsasən
dilin qanunlarını pozan hüquqi, fiziki və vəzifəli şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
Dil normalarını pozan şəxslər konstitusiyada nəzərdə tutulan məsuliyyətlərə
cəlb olunsa, dilin təmizliyinin pozulması durumu nisbətən azala bilər.
Azərbaycanda dil siyasətinin və dil situasiyasının inkişafını 2 mühüm mərhələ üzrə nəzərdən keçirmək (1970-ci illər və 1991-ci ildən sonrakı postsovet
dövrü) məsələyə aydınlıq gətirə bilər. Birinci mərhələ haqqında onu demək olar
ki, dil siyasəti hakim xalqın dili olan rus dilinə köklənmişdi. «Sovet İttifaqının
əsas qanununda dövlət dili haqda heç nə yazılmasa da, həmin yeni tipli imper26
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siyanın dövlət dili hakim xalqın dili olan rus dili idi. De-yure müstəqil dövlət
olan müttəfiq respublikaların çoxusunun konstitusiyalarında da dövlət dili məsələsindən sükutla keçilmiş, həmin ölkələrdə dövlət dili vəzifəsini rus dili yerinə yetirmişdi. Konstitusiyalarda ana dilini dövlət dili elan edən respublikalarda əsas dövlət dili rus dili olsa da, ana dili də öz növbəsində dövlət dili olmağa
can atırdı, əməlli-başlı təcrübələnmə dövrü keçirirdi. Hazırda Azərbaycan xalqının ana dili olan Azərbaycan dili ölkəmizin dövlət dili kimi özünün geniş inkişaf dövrünü keçirir. Qəti təsdiq etmək olar ki, dövlət dilimiz artıq öz keçmiş
güclü ortağından, rus dilindən xilas olmuşdur. Dilimizin yeni mərhələsi onun
müstəqil dövlətə çevrilən ölkənin müstəqil dövlət dili olması ilə səciyyələnir»
(4, s. 8).
Əlbəttə, cəmiyyət öz ana dillərinin nüfuz dairəsində yaşayırlar. Onlar ancaq
başqa dilin (məsələn, rus dilinin) dairəsinə düşdükdə ana dili dariəsindən çıxa
bilirlər. İnsan o zaman ana dili dairəsindən çıxıb digər dil dairəsinə düşür ki, o,
ana dilini tamam unudur, bunun ardınca isə milli xüsusiyyətlərini itirir, öz xalqına, vətəninə, mədəniyyətinə, tarixinə, adətlərinə yad olur.
Bu mərhələlər respublikada sosiolinqvistikanın istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və dilçilik elminin bir sahəsi kimi elmə daxil olması ilə əlaqədardır.
Dil situasiyasının məhz bu mərhələlərdəki xüsusiyyətləri, dilin planlı biçimdə
hansı istiqamətlərdə inkişaf etdirilməsi yolları Azərbaycan mühitində, şəraitində
həmin spesifilik və s. öyrənilməmişdir. Öyrənilmiş olanlar ümumi xarakter daşımış, dövlət rəhbərlərinin yürütdüyü dil siyasətinin təhlilindən ibarət olmuşdur.
Geniş kontekstual planda Azərbaycanda dil siyasəti və dil situasiyası problemləri öz elmi əsasları üzrə tədqiq olunmamışdır. Dil situasiyasının statik tərəfi
işıqlandırılmamışdır.
«Dil siyasətdən, onun müdaxiləsindən kənarda qala bilməz. Dünyada gedən
siyasi proseslər bu və ya digər dərəcədə dilə müsbət, yaxud mənfi təsirini göstərir. Dil siyasəti a) aktiv və passiv; b) humanist və mürtəce; c) qlobal, regional
və milli ola bilir. Aktiv dil siyasəti mövcud tarixi şərait və şəxsiyyətin iradəsi
ilə həyata keçirilir; pasiv dil siyasəti isə dillərin təbii inkişafına əsaslanır. Humanist dil siyasəti dillərin təbii inkişafının məntiqinə əsaslanır, mürtəce dil siyasəti isə bu məntiqin ziddinə olaraq aparılır. Qlobal dil siyasəti dünyada gedən
dil proseslərini nəzərə almaqla aparılır, regional dil siyasəti dillərin qarşılıqlı
əlaqədə olduğu regionu, milli dil siyasəti bir ölkə, yaxud dövlətin dilini əhatə
edir» (5, s.5).
Dil siyasətinin qeyd olunan tipləri Azərbaycan mühitində öyrənilməlidir.
1990-dan başlanan postsovet dövrü sosial həyatda, cəmiyyətdə dəyişən, yeniləşən mövzularla görünməkdədir: bu zaman milli dilin inkişafında ləngimə
müşahidə olunur, cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin müxtəlif sferalarında dil işləkliyi funksional baxımdan bir-birinə uyğunlaşmır. Bu uyğunlaşmama həmin ərəfədə sosiolinqvistik tədqiqatlar aparmağa da mütəxəssisləri, hətta maraqlananları da sövq edir. Hətta bu sahədə səngimələr də özünü göstərir. N.P.Şumarova
Ukrayna mühitində bu situasiyanı belə təsvir edir ki, bu fikirləri Azərbaycanın
həmin postsovet mühitindəki dil situasiyasına da aid etmək olar: «На первом
27
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этапе о языковой ситуации пишут скорее в историко-культурном плане
(не только лингвисты), чем на основнии социолингвистического изучения
реальных языковых практик. В работах этого типа осмысливается состояние культурно-языковой жизми Украины на протяжении нескольких столетей, описываются причины, приведшие к денационализации, русификации значительной части населения, недостаточной развитости Национального самосознания; сопоставляются определенные лемографические и
социокультурные показатели с показателями других постсоветских и европейских стран; рассматриваются вопросы языковой политики, отстаивается статус украинского языка как государственного, намечаются пути
преодоления затяжного «языкового конфликта», делаются прогнозы развития языковой ситуации в целом» (6, с.124 (с.123-138).
Bu sahədə sosio-mədəni faktlar bir sıra istiqamətlərdə kompetensiya olunmuşdur: «ailədə dil», «məktəb təlimində dil», «sosial vəziyyət», «yaş», «təhsilin səviyyəsi» və s.
Bu o deməkdir ki, ölkəmizdə dil siyasətini və dil situasiyasını bu mərhələlər
üzrə öyrənmək, müəyyən ardıcıllığı gözləməklə yanaşı, həmin sistemin obyektivliyini də düzgün müəyyənləşdirməyə gətirib çıxara bilər. Yəni dil münasibət
ailədən başlayaraq, məktəbdə (orta və aliməktəblərdə), sonrakı iş, fəaliyyət mühitində və s. açılaraq aydınlaşdırılmalıdır. Fikrimizcə, statistik hesablama bu ardıcıllıq üzrə aparılmalıdır, dili nə dərəcədə mənimsəmək intensivliyi müəyyənləşdirilməlidir. Hər şeydən öncə, dilə, ana dilinə münasibətin səviyyələri üzə çıxarılmalıdır və mənimsəmənin müsbət yöndə həyata keçirilməsi kütlələrə başa
salınmalıdır.
Müasir dil siyasəti ölkədəki dil azlıqlarına görə də hesablanır. Bu məsələ
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında lazımlı bir məsələ kimi qoyulmuşdur. Əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq postsovet dövründə Azərbaycanın müəyyən ərazilərində yaşayan milli azlıqlara öz dillərindən istifadə etmək hüququ da
verilmişdir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası bu gün də həmin dillərin işlənməsinə və inkişaf etməsinə təminat verir. Həmin dillər (talış,
tat, ləzgi, avar və s.) aşağı siniflərdə tədris olunur, həmin dillərdə əsərlər çap
edilir, müqayisəli tədqiqatlara cəlb olunurlar.
Lakin bu sahədə də Azərbaycanın dil siyasətində bir sıra problemlər qalmaqdadır. Bəzi şovinistlər öz dillərindən dövlət idarələrində işləyərkən bir-biri
ilə danışırlar. Qarışıq dillər şəraitində ünsiyyət qururlar. Xüsusən də, Azərbaycan dili ilə rus dilinin qarışığı (cümlənin bir hissəsinin ana dilində, digərinin
isə rus dilində işlədilməsi halları çox müşahidə olunur; danışıq dilində işlədilən
mənasız rus sözlərinə isə ana dilində qarşılıq tapa bilmirlər və s.) mətni korlayır. Onlar öz ana dillərindən ictimai yerlərdə lazım oldu-olmadı istifadə edir,
onun dövlət dilindən daha yüksək səviyyədə yayılmasına çalışırlar. Bəzən də,
həmin dilin işləkliyini şişirtməyə can atırlar.
Dil siyasəti sahəsində bir məsələyə də toxunmaq lazım gəlir. Bu da bir vaxtlar Azərbaycanda ruslaşdırma siyasəti aparılırdı, rus dili hakim dil kimi tətbiq
edilirdi. Hazırda isə digər xarici dillərin, xüsusən də ingilis dilinin təsirinə mə28
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ruz qalmışıq. Sanki dilimiz ingilis dilinin yedəyində inkişaf edir. Bakının küçələrini ingilis dilində yazılmış reklamlar bürüyüb ki, əlbəttə ki, buna da ümumi
münasibət mənfidir.
Dil siyasətinin son durumu haqqında Azərbaycan Respublikasının «Dövlət
Dili haqqında qanunu»ndan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qloballaşma şəraitində ana dilinin, Dilçilik elminin inkişafından bəhs
edən sərəncamdan müfəssəl bilgi almaq olur. Bu mühüm dövlət sənədinin məğzini Azərbaycan Respublikasının Dövlət dilinin – Azərbaycan dilinin daha da
inkişaf etdirilməsi, başqa sözlə, bu dilin inkişafını təmin etmək təşkil edir. Dövlət sənədlərində Dövlət dilinin hüququ statusu belə müəyyən olunub: Dövlət dilini bilmək hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının borcudur; Azərbaycan Respublikasının dövlət dili kimi Azərbaycan dili ölkənin siyasi, ictimai,
iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində işlədilir; Azərbaycan Respublikası dövlət dilinin işlənməsini, qorunmasını və inkişafını təmin edir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin çoxsaylı fikirləri,
verdiyi fərman və sərəncamlar da ölkədə dil siyasətinin məqsədyönlü şəkildə
həyata keçirilməsini göstərir: «Bizim ən böyük sərvətimiz ondan ibarətdir ki,
dilimiz yaşayıb və ilbəil zənginləşir» ...Azərbaycan ədəbi dilinin saflığına daim
qayğı göstərilməlidir. Çünki dil xalqın sərvətidir. Ədəbi dilin tərəqqisi olmadan
mənəvi mədəniyyətin və elmin səviyyəsi yüksəldikcə, həyatın axarı sürətləndikcə dilin təkmilləşməsinə, onun söz ehtiyatının zənginləşməsinə daha çox qayğı
göstərmək lazımdır».
Respublikada dil siyasətinin birmənalı biçimdə formalaşdırılması, Ana dilinin Dövlət dili kimi tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi və Dünya azərbaycanlılarının ünsiyyət vasitəsinə çevrilərək milli həmrəyliyin göstəricisi kimi beynəlxalq aləmdə rolu və nüfuzunun yüksəlməsi və bu yönümlərdə Ana dilimizin
Dövlət statusunun həyatda tətbiqi işinin canlandırılması və ona Dövlət qayğısının göstərilməsi, sözün həqiqi mənasında, gündəmdədir. Bu məqsədlə də, gənc
nəslin Ana dilinə sevgi və hörmət ruhunda tərbiyə olunması, ədəbi dilin normalarına ciddi surətdə əməl edilməsi, o cümlədən, Dilçilik elminin müxtəlif sahələri üzrə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır...
Ölkəmizdə elə bir aydın atmosfera formalaşmışdır ki, dil siyasətinin obyektiv, demokratik həlli mümkündür. Bu, həlli mümkün olan problem, hər şeydən
öncə, dilin cəmiyyətdəki rolunun, mövqeyinin elmi-nəzəri əsaslarının işləyib
hazırlamaqdan, ana dilindən şüurlu şəkildə istifadə etməkdən ibarət olmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığını təşkil edən cəhət belədir: Dil
siyasəti bugünkü Azərbaycanda davam edən dil quruculuğu proseslərinin metodoloji əsasını təşkil edir. Müstəqillik şəraitində sosial həyatın dəyişmə qanunauyğunluqları dil situasiyasındakı yeniliklərlə birbaşa bağlıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yeniliyi şərtləndirən amillər Azərbaycan şəraitində dil siyasətinin və dil situasiyasının durumunun hansı səviyyədə olması
ilə əlaqədardır. Əvvəlki dövrlə indiki dövrün dil siyasəti və dil situasiyasındakı
ümumi və fərqli əlamətlərin aşkar edilərək müəyyənləşdirilməsi və mövcud
29
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problemlərin aradan qaldırılması yollarının göstərilməsi və s. bu məqalənin
yeniliyi kimi qeyd oluna bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Məqalədən sosial həyatın bir
çox sahələrindən, o cümlədən dil sferasından yazanlar, universitetlərdə sosiologiya, sosiolinqvistika elmləri ilə məşğul olanlar, tələbələr, magistrlər buraxılış
işlərin, magistr işlərinin yazılmasında istifadə edə bilərlər.
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Д. Кязимов

Научно-теоретические основы языковой
политики в Азербайджане
Резюме
В статье раскрывается социолингвистическая природа языковой политики и языковой ситуации в Азербайджане. Освещается проблема отношения к национальным языкам в советский и постсоветский периоды.
Характеризуется нынешнее состояние языковой политики и языковой
ситуации в Азербайджане, оцениваются позитивные шаги, предпринятые
в этой области. В статье также приводятся факторы, препятствующие
активному использованию языка.
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Scientific and theoretical bases of language policy
pursued by Azerbaijan
Sуммарй
The article throws a light on sociolinguistic characteristics of language
policy and situation in Azerbaijan. It also clarifies an attitude shaped during
Soviet of post Soviet periods towards national languages, characterizes recent
condition of Language situation in Azerbaijan and assesses favorable measures
taken in this direction. The article illustrates obstacles that undermine the
language remaining alive.
Редаксийайа дахил олуб: 09.12.2014

31

Bakı Qızlar Universiteti
№4

Elmi əsərlər

2014

Ədəbi tənqiddə tarixi romanın (1960-80-ci illər) tipologiyası
və tarixiliyin inikas üsullarına dair mübahisələr
Bikə Nəcəfova,
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun дoktorantı
Е-маил: биканажафова@маил.ру
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф. Т.С.Ъавадов
ф.ц.е.д., проф.Й.М.Бабайев
Açar sözlər: tarixi mövzu, tipoloji müxtəliflik, müasirlik, polemika
Ключевые слова: историческая тема, типологическое разнообразие,
современность, полемика
Key words: historical theme, typological diversity, modernity, polemics
60-cı illərdə I.Şıxlının «Dəli Kür» (1962-1968) və M.İbrahimovun «Pərvanə» (1960-1970) romanlarının yaratdığı güclü rezonans ədəbi prosesin tarixi roman janrına marağını gücləndirdi. 70-ci illərdə tarixi roman bədii nəsrin aparıcı
janrlarından birinə çevrildi. Tənqid və ədəbiyyatşünaslıq milli ədəbi prosesdə
tarixi romana vüsətli marağın 70-ci illərdən başladığını, 80-ci illərdə də artan
surətlə davam etdiyini dönə-dönə vurğulamışdır. Tənqidçi V.Quliyev yazırdı:
«…Müasir Azərbaycan nəsrində də tarixi mövzuya coşqun maraq yetmiş-səksəninci illər nəsrinin əsas xüsusiyyətlərindən birinə çevrilmişdir» [1, 164]. Tənqid
hətta bu illərdə tarixi nəsrin hərəkətini «kəmiyyət sıçrayışı» kimi də xarakterizə
edir. Tənqidin tarixi nəsrin inkişafına bir qədər inamsızlıq və tənqidi yanaşma
tonu ilə verdiyi bu xarakteristikanın daxili məzmununu kəmiyyət göstəricisi ilə
keyfiyyət göstəricisinin tənasübünün üst-üstə düşməməsi təşkil edirdi. Kəmiyyət göstəricisinin keyfiyyət göstəricisnə keçmə prosesinin ləngliyi tənqidi hərəkətə gətirir, bu janrın nümunələrini janrın estetikası və zamanın tələbləri baxımından ciddi təhlil müstəvisinə gətirmək zərurəti qarşısında qoyurdu. Tənqidçi
H.Quliyev yazırdı: «Yetmişinci illərdə müasir və tarixi mövzularda dövrün ruhuna, tələbinə cavab verən romanın formalaşması prosesi gedirdi. Lakin «boz
ədəbiyyatın» geniş yayıldığı bir şəraitdə bu o qədər də nəzərə çarpmırdı. Nə
problematika, nə də sənətkarlıq baxımından o illərdə yaranan romanlar ədəbi
prosesdə seçilmədilər. Bu, daha çox ən çətin janr sayılan, bədiilikdən və sənətkarlıqdan savayı böyük tədqiqat işi tələb edən tarixi romana da aid idi» [2, 184].
Tənqidi düşüncədə belə bir fikir özünə yer almaqda idi ki, tarixi nəsr «hunlar
dövründən tutmuş XX əsrin ortalarına qədərki Azərbaycan tarixini adiləşdirmişdir» [1, 164]. Əlbəttə, «adiləşdirmişdir» ifadəsini tarixi romanın 70-80-ci
illərdəki janr təkamülünə total münasibət kimi qəbul etmək çətin olsa da, burda
tarixi nəsrin hərəkətində ümumən götürdükdə kəmiyyətin keyfiyyəti üstələməsi
həqiqəti də gizlənmişdir. Tənqidin 60-80-ci illər tarixi nəsrinə artan diqqətinin
əsas səbəblərindən biri budur. Bununla belə, demək lazımdır ki, tarixə artan ma-
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rağı təkcə tarixi nəsrin ənənəsi ilə bağlamaq da düz olmazdı. M.Hüseyn hələ
40-cı illərdə tarixi mövzulara artan marağı xalqımızın şüurunda həqiqi bir intibah dövrünün başlanması ilə izah etmişdi. Şübhəsiz ki, 60-cı illərdən ədəbiyyatımızda yeni bir keyfiyyət mərhələsinin başlanması bütövlükdə milli şüurun formalaşmasındakı əsaslı irəliləyişlə bağlı idi. Milli şüurun milli özünüdərkə, milli
özünütanımaya istiqamətlənən vüsətli hərəkəti estetik düşüncəni də yeni bir istiqamətə salmışdı. Tariximizin ən müxtəlif dövrlərinə, mühüm tarixi şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş çoxsaylı əsərlər-tarixi povest və romanlar
ictimai şüurda özünə yer edən milli yaddaş hərəkatı kimi ərsəyə gəlmiş, xalqımızın tarixi varlığını sübut edərək dolayısı ilə antimüstəmləkə düşüncəsi formalaşdırmağa xidmət etmişdir. «70-ci illərdə tarixi mövzuya təkcə Azərbaycan
nəsrində deyil, ümumxalq nəsrində geniş müraciət olundu. Kökə qayıtmaq və
bu kökün yenidən tarixi-fəlsəfi yaşanılması ilə qarşıya özünüdərketmə məqsədi
qoyuldu» [3, 89]. Ədəbi tənqid tamamilə doğru vurğulayırdı ki, «hər bir xalq öz
keçmişini bədii sənəd səviyyəsində ədəbiləşdirmək istəyir, özünü dərk etmək
üçün dünəninə qayıdır. Xalqın keçmişinin, onun milli təşəkkülünün örnəklərini
araşdırmaq, bu keçmişə məhəbbət oyatmaq, onu bu günün bünövrəsi və mənəvi
sələfi səviyyəsinə qaldırmaq istiqamətində aparılan bədii axtarışlar Azərbaycan
nasirlərinin də başlıca qayəsi olaraq qalır» [4, 34].
«Dəli Kür» və «Pərvanə»dən sonra S.Rəhimovun «Qafqaz qartalı» (19711975), C.Bərgüşadın «Boz atın belində» (1970), F.Kərimzadənin «Qarlı aşırım»
(1972), Əzizə Cəfərzadənin «Aləmdə səsim var mənim» (1972), «Vətənə qayıt»
(1973), «Yad et məni» (1974), İ.Hüseynovun «Məhşər» (1978) əsərləri 70-cı illərin, Ə.Nicatın «Qızılbaşlar», C.Bərgüşadın «Siyrilmiş qılınc» (1980), F.Eyvazlının «Kəpəm meydanı» (1981), Ə.Cəfərzadənin «Bakı-1501 (1981), F.Kərimzadənin «Xudafərin körpüsü» (1982) və «Çaldıran döyüşü» (1987), İ.Əfəndiyevin «Geriyə baxma, qoca» (1980) və «Üçatılan» (1980), Elçinin «Mahmud
və Məryəm» (1980), M.Süleymanlının «Köç» (1980), Ç.Hüseynovun «Fətəli
fəthi», M.İsmayılovun «Ağ yapınçı», «Xaqani» və s. əsərləri 80-ci illərin bədii
məhsulları olaraq tarixi mövzunun bədii əksi baxımından ədəbi tənqidin diqqət
mərkəzində olmuşdur. Başqa sözlə, «mövcud bədii material tənqidin tarixi nəsrə müdaxiləsini, həm də tədqiqat səviyyəli müdaxiləsini artıq zərurətə çevirmişdir» [1, 165] qənaətinə gələn tənqid, eyni zamanda, yaranan bədii nümunələri
bir çox hallarda tarixi roman gəlibinə salmağa çətinlik çəkmişdir. Bu da öz növbəsində tənqidi tarixi romanın estetikası və tipologiyası məsələləri üzərində fəal
düşünməyə istiqamətləndirmişdir. Tənqidçi T.Hüseynoğlu «Tarixi roman problemi» adlı məqaləsində yazırdı: «Tarixi roman haqqında 30-cu illərdə başlanan
mübahisələr sonrakı illərdə də kəsilmədi. Düzdür, tarixi roman təcrübəsi getdikcə genişləndi, tarixi romanın yaxşı nümunələri çoxaldı, tarixi roman bir janr
kimi özünün həyati gücünü göstərdi və yaşamaq imkanlarını təsdiq etdi. Lakin
bütün bunlarla yanaşı, tarixi roman haqqında mübahisələr də ara vermədi. Bu
mübahisələr indiyədək davam etməkdədir. Lakin sonrakı illərdə tarixi romanla
əlaqədar sual dəyişdirildi. İndinin özündə də mübahisələrdə sual belə qoyulur:
— Tarixi roman necə olmalıdır, necə yazılmalıdır?» [5, 127]
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Milli tənqid və ədəbiyyatşünaslıqda sualın bu şəkildə aktivləşməsi iki mənbədən qidalanırdı. Birincisi, tarixi romanla bağlı rus və dünya ədəbiyyatşünaslığındakı mübahisələr milli tənqidin düşüncə arsenalına da daxil olur və onu hərəkətə gətirirdi. İkincisi, milli ədəi prosesdə tarixi nəsrin elə nümunələri yaranırdı ki, ənənəvi tarixi roman strukturu çərçivəsində onları izah etmək olmurdu.
Tənqidin qarşısında milli tarixi nəsr materialı əsasında onun tipologiyasını vermək qaçılmaz bir vəzifəyə çevrilirdi. V.Quliyevin tarixi roman problemini müzakirə təriqi ilə yazılmış «Nəsrimiz və tariximiz» məqaləsində məsələ belə qoyulurdu: «Bizdə hələ tarixi janrın tipologiyası araşdırılmayıb, tarixi konsepsiya
və tarixə fəlsəfi baxışın orijinallığı məsələsi tədqiq edilməyib… Tarixi janrın
poetikası, tarixilik və bədiilik kateqoriyalarının nisbəti tədqiqat obyektinə çevrilməyib» [1, 164].
Tədqiqatçı dünya ədəbiyyatşünaslığında ayrı-ayrı xalqların tarixi nəsri ilə
bağlı tipoloji təsnifatların aparıldığını önə çəkir, biz də də belə bir təsnifatın
aparılması zərurətini vurğulayırdı [1, 165].
Tarixi nəsrdə tipoloji təsnifatın aparılması isə bu nəsr üçün zəruri estetik
keyfiyyət olan tarixiliyin mahiyyətini, hüdudlarını, tarixilikdə yazıçı fantaziyasının sərhədlərini aydınlaşdırmağı, tarixiliklə müasirliyin vəhdəti probleminə
elmi cavab verməyi tələb edirdi. Tarixi mövzunun işlənməsi tarixi həqiqətin bədii həqiqətə çevrilməsi ilə şərtlənir. Bu da özlüyündə tənqidin qarşısında tarixiliyin estetik dərkinin yollarını aramaq funksiyasını qoyurdu.
Əslində ədəbi tənqiddə «tarixi roman necə olmalıdır, necə yazılmalıdır»
sualı «tarixi nəsr üçün zəruri olan iki estetik kateqoriyanın — tarixiliyin və
müasirliyin bədii materialda üzvi vəhdətini necə təmin etmək olar?» sualına
axtarılan cavab idi. Lakin ədəbi tənqidin «tarixi roman nədir?» sualına verdiyi
cavablarda üst-üstə düşən məqamlarla bərabər, bir-birini inkar edən cəhətlər də
çox idi. Ədəbi tənqid suala birmənalı cavab verə bilmirdi. Birmənalı cavablar
isə bədii materialları tipoloji müxtəlifliyi ilə izah etmək gücündə deyildi. Məsələn, V.Quliyevin suala verdiyi cavab birmənalı idi. Tənqidçi hesab edirdi ki,
«…bədii əsərdə tarixi tematikanı müəyyənləşdirən əsas amil sənədlilikdir. Süjet
xəttinin əsasında konkret tarixi hadisələr və real tarixi şəxsiyyətlər dayanan, təsvir və təhlillərdə artıq elm tərəfindən təsbit edilmiş fakt və məlumatlara istinad
edən roman və povestlər tarixi əsər anlayışının tələblərinə daha çox cavab verir» [1, 164].
70-80-ci illərdə meydana çıxan və ədəbi mühitdə tarixi roman kimi qəbul
edilən bir sıra əsərlər «sənədlilik» prinsipinə cavab vermir. Bu əsərlərin yazılışında tarixi mənbələrə birbaşa müraciət ya yoxdur, ya da əsas materialı təşkil
etmir. Tənqidçi T.Hüseynoğlu hesab edir ki, «Qzılar bulağı», «Dəli Kür»,
«Köç» romanlarında «sənədlilik» prinsipi əsas deyil» [5, 129]. Bu nöqteyi-nəzərdən o tarixi mövzuda yazılmış əsərlərin tarixiliyin bədii ifadəsinin xüsusiyyətləri baxımından tipoloji təsnifi zərurətindən danışır. O, Azərbaycan tarixi
nəsrində iki tip əsərləri fərqləndirir. Tənqidçi hesab edir ki, «birinci halda tarixi
romanın bədii quruluşu prinsipi, ikinci halda isə mövzu və problematikası əsas
götürülə bilər» [5, 129]. T.Hüseynoğlu birinci tip romanların əsas təyinedici
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estetikasını aşağıdakı kimi müəyyənləşdirir: «Çox ola bilər ki, tarixi mövzuda
yazılmış bədii əsərin süjeti başdan-başa uydurulsun, buna baxmayaraq əsərdə
təsvir olunan tarixi hadisə və tarixi konkretlik şübhə doğurmasın. Burada tələb
olunan əsas şey, yenə də həmin dövrün ümumi səciyyəsini düzgün anlamaq və
dürüst göstərməkdir» [5, 129]. Tənqidçi tarixi nəsrin ikinci tipinin xarakteristikasını aşağıdakı kimi izah edir: «Bədii quruluşu prinsipinə görə başqa tip tarixi
romanlar da var. Bu cür tarixi romanların süjeti məlum və məşhur tarixi hadisələr üzərində qurulur. Süjetin mərkəzində isə görkəmli tarixi şəxsiyyətlərin obrazı dayanır» [5, 129-130].
Prinsip etibarı ilə bu bölgü 70-80-ci illərdə yazılmış romanların tipologiyasını ən ümumi şəkildə də olsa düzgün əks etdirir. Yəni tənqidçi demək istəyir ki,
bir qisim romanlar sənədlilik prinsipi əsasında yazılır. Digər bir qism tarixi nəsr
nümunələrinin mövzu və süjeti müəllif fantaziyasından gəlir. Tənqidçinin sənədlilik prinsipi ilə yazılan romanlara «İki od arasında», «Qılınc və qələm»,
«Məşhər», «Xudafərin körpüsü», «Çaldıran döyüşü», «Qızılbaşlar» əsərlərini,
mövzu və süjeti müəllif fantaziyasından gələn əsərlərə «Qızlar bulağı», «Dəli
Kür» və «Köç» romanlarını göstərməsi də bunu sübut edir [5, 129-130]. Lakin
bu bölgüdə təsnifatın vahid bir prinsipə tabe tutulmaması müəllif fikrinin ifadəsində dolaşıqlıq yaradır. Müəllif əvvəlcə tarixi romanların bir qrupunu bədii
quruluşu prinsipinə görə, ikinci qrupunu isə mövzu və problematikasına görə
fərqləndirməyi mümkün hesab edir. Ancaq təhlil praktikasında tipoloji təsnifatı
romanların bədii quruluş prinsipləri arasındakı fərqə görə aparır.
Bədii nəsrdə tarixi mövzunun işlənmə tipologiyası bu bölgüdə düzgün verilsə də, təsnifatın prinsipi kimi «bədii quruluş»un, başqa sözlə, əsərin struktur arxetektonikasının önə çəkilməsi özünü doğrultmur. Əslində təsnifatın mahiyyətində mövzunun işlənmə xarakteri (sənədlilik və qeyri sənədlilik) dayanır. Göründüyü kimi, təsnifatda səmərəli cəhətlər olsa da, tarixi nəsrdə mövzunun işlənmə xarakterindəki fərqlərin estetik əsasları açılmır. Müəlliflərin bir halda öz
əsərlərini tarixi sənəd və materiallar əsasında, başqa bir halda isə sırf müəllif
fantaziyası hesabına yazmasının səbəbləri izah edilmir. Elə buna görə də tədqiqatçının mülahizələrində ziddiyyətli cəhətlər meydana çıxır. Məsələn, tədqiqatçı yazır və eyni zamanda hökm verir ki, «bədii-tarixi nəsrdə ancaq uydurmaya, fantaziyaya və ya ancaq fakta əsaslanmaq düz olmaz. Burada hər faktla
və ya yazıçı intiusiyası ilə şərtlənmiş və bir həqiqətə tabe tutulmalıdır» [5, 133].
Bu sitatdakı «fakt» anlayışını sənədlilik prinsipinin təsdiqi kimi başa düşsək,
tənqidçinin əvvəldə apardığı təsnifata əks getdiyini müşahidə etmək mümkündür. Tənqidçinin nəzəri mülahizələrindəki ziddiyyət konkret bədii nümunələrə münasibətdə də özünü göstərir. «Birliyin zəruriliyi» məqaləsində o, Elçinin
«Mahmud və Mərəyəm» romanında tarixiliyin bədii təcəssümünü ona görə şərti
hesab edir ki, «bu romanın materialında və bütövlükdə bədii toxumasında tarixi
fakt və hadisələrlə yanaşı, folklor nümunələri, folklor süjet və motivləri mühüm
yer tutur» [5, 51]. Mahiyyətcə, bu o deməkdir ki, əsər başdan-başa tarixi fakt və
materiallar əsasında yazılmadığı üçün onu tarixi əsər hesab etmək olmaz.
Müəllifin ümumiləşdirici qənaəti bundan ibarətdir: «Əsərdə tarixilik özü də
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şərtidir» [5, 51]. Tənqidçinin məhz bu qənaəti bir qədər əvvəldə göstərilən
qənaətinə («Çox ola bilər ki, bədii əsərin süjeti başdan-başa uydurulsun, buna
baxmayaraq əsərdə təsvir olunan tarixi hadisə və tarixi konkretlik şübhə doğurmasın») ziddir.
Estetik düşüncənin tənqidi düşüncəni fakt qarşısında qoyması (tarixi mənbə
və sənədlərə əsaslanmayan tarixi əsərlərin yaranması) milli ədəbi tənqidi bu istiqamətdə rus ədəbiyatşünaslığındakı axtarışlara diqqət yetirməyə istiqamətləndirir.
Bu mənada tarixi romanın ardıcıl tədqiqatçılarından biri prof.Y.Axundlunun
ümumiləşdirmələri maraq doğurur. Tədqiqatçı V.Skott, Belinski, A.Tolstoy,
S.Zlobin, V.Vasiliyev, Y.A.Andreyev, S.A.Orlov və başqalarının tarixi romanla
bağlı fikirlərini tənqid-təhlil süzgəcindən keçirərək, tarixi romana baxışda üç
nöqteyi-nəzəri fərqləndirir:
«Bəzi ədəbiyyatşünaslar tarixi romanın əsas xüsusiyyətini sənədlərin, tarixi
hadisə və şəxsiyyətlərin düzgün verilməsində görürlər. Onların fikrincə bu janrın müəyyənedici xüsusiyyəti tarixi mənbələrdən məlum olan hadisələri və real
şəxsiyyətləri əks etdirməkdir…
İkinci qrup ədəbiyyatşünaslar deyirlər ki, sənədlərə, real tarixi hadisələrə
əsaslanmaq vacib deyildir. Onlar tarixiliyi sənədlərin dəqiqliyinin gözlənilməsində yox, dövrün ruhunun, inkşafın qanunauyğunluqlarının düzgün verilməsində görürlər. Müəllif tarixi hadisələri və şəxsləri təsvir etməsə də, yuxarıdakı
şərtlərə əməl olunan əsərləri tarixi adlandırırlar…
Üçüncü qrup tədqiqatçılara görə isə tarixi romanın başlıca əlaməti «olub
keçmişlərlə» müasir dövr arasında zaman məsafəsinin gözlənilməsidir» [6, 2829].
Bu ümumiləşdirmələr tarixi romanla bağlı rus və dünya, eləcə də milli ədəbiyyatşünaslıqdakı mübahisələrin məğzini əsasən düzgün əks etdirir. Ümumiləşdirmə razılıq doğurur. Lakin məsələ burasındadır ki, ümumiləşdirmədən çıxarılan nəticə düzgün deyil. Ümumiləşdirmədə tarixi romanın tipoloji müxtəlifliyi əks olunub. Yəni birinci qrup tədqiqatçıların da, ikinci qrup tədqiqatçıların
da irəli sürdüyü mülahizələr mahiyyətcə tarixi romanın tipoloji müxtəlifliyindən
qidalanır. Ancaq Y.Axundlu tarixi romana münasibətdə bu umumiləşdirmələri
qarşı-qarşıya qoyur və düşünür ki, bunlardan hansısa biri janrın əlaməti kimi çıxış edə bilər. Y.Axundlu öz qənaətində tarixi romanı tipoloji müxtəlifliyində idrak edə bilmir. Ona görə də birinci qrup ədəbiyyatşünasların mövqelərini qəbul
edir və yazır: «Yuxarıdakıları ümumiləşdirərək demək olar ki, müasir tarixi roman tarixdə həlledici əhəmiyyətə malik, dönüş nöqtəsi olan hadisələr, xalqın taleyində böyük rol oynamış real tarixi şəxslər, mənbələr və sənədlər əsasında
qurulmalıdır» [6, 30].
Tarixi romanın təcrübəsi isə bu cür müəyyən edilmiş janr formatından kənara çıxır. Tədqiqatçı özü də bunu etiraf edir: «Bu illərin (70-80-ci illərin –
B.N.) tarixi romanları içərisində janrın ənənəvi qaydalarına, üsul, manera və
normalarına sığmayan yeni nümunələr də vardır… Tarixi faktlara, mənbə və
məxəzlərdəki məlumatlara çox da aludə olmayan, lakin dövrü, mühiti məhz
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tarixi mənbələrdə və kitablarda göstərildiyi şəkildə canlandıran müəlliflər bu
əsərlərdə psixologizmə daha çox diqqət yetirirlər». Göründüyü kimi, tədqiqatçının tarixi romanın janr müəyyənliyi ilə bağlı fikirləri kifayət qədər ziddiyyətlidir. Həm də Y.Axundlunun tarixi romana baxışındakı ziddiyyətlər 70-80 və
hətta 90-cı illərin tənqidi düşüncəsi üçün də səciyyəvidir.
Мягалянин aktuallığı. Мягалядя актуаллыг tarixi roman probleminin milli
yaddaşla birbaşa əlaqələnməsi ilə şərtlənir. Milli tarixi yaddaşın roman janrında
inikasının tənqid tərəfindən müəyyənləşdirilmiş tipologiyasına analitik elmi
baxış tarixiliyin bədii ifadəsinə dair yeni qənaətlərə gəlməyə imkan verir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Йенилик ондан ибарятдир ки, tarixi romanın (196080-ci illər) tipologiyası və tarixiliyin inikas üsullarına dair mübahisələrə müasir
ədəbiyyatşünaslıq düşüncəsi ilə baxışda meydana çıxır. Tarixi romanın tipoloji
müxtəlifliyinin qəbul edilməsi və bu zəmində sənəd və mənbələr əsasında yazılan əsərlərlə bərabər, tarixi hadisələrin müəllif fantaziyası hesabına bədii əksinin mümkünlüyünün əsaslandırılması məqalənin əsas elmi yeniliyi kimi götürülə bilər.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Məqalənin elmi nəticələri ali
məktəb dərslikləri, dərs vəsaitləri, proqramlarda tarixi roman məsələsinin şərhinə geniş material verir. Bu cəhət yazının praktik əhəmiyyətini müəyyənləşdirir.
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Типология исторического романа (1960-1980-е годы) и
полемика, касающаяся способов отражения историзма в
литературной критике
Резюме
В статье исследуется типологическое разнообразие способов отражения исторической тематики в прозе 1960-1980-х годов. Анализируются
суждения относительно типологического разнообразия исторической прозы в критике.
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Предметом научного исследования становится полемика, касающаяся
возможностей художественного отражения историзма и современности
художественной прозы в критике и литературоведении. Обобщены важные тенденции, стоящие в основе полемик, связанных с историзмом и современностью.
B. Najafova

Debates in literary criticism on the typology of historical
novels (the 1960-80 s) and reflection methods of historicity
Summary
The article reviews the typological differences in the methods of reflection
of historical theme in the prose of the 1960-80s and researches into the views of
the literary criticism on the typological differences of historical prose. It
scientifically analyzes the debates on the opportunities of literary expression of
the notions of historicity and modernism in prosaic works. The important
tendencies behind the debates on historicity and modernism are being
generalized in the article.
Редаксийайа дахил олуб: 24.11.2014
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Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində müharibə
mövzusunun nəzəri diskursu
Esmira Rəhimova,
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantı
Е-маил: rehimova.esmira@mail.ru
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф.Б.Ящмядли
ф.ц.е.д., проф.И.Б.Казымов
Açar sözlər: nəsr, müharibə, diskurs, ədəbi-nəzəri, Qarabağ
Ключевые слова: проза, война, дискурс, литературный-теоретический, Карабах
Кей wордс: просе, wар, дисъоурс, литерарй-тщеоретиъал, Карабакщ
Müharibə mövzusu dünya ədəbiyyatında çox işlənən mövzulardan biridir;
Azərbaycan oxucusu indiyədək müharibə və onun faciələri, əsasən uzaqda gedən müharibələrin bədii ədəbiyyatdakı əks etdirilməsindən tanışdır. Ən çox da
L.Tolstoyun "Hərb və sülh" romanın, müharibə bəşəriyyətin faciəvi aktlarından
biri kimi göstərilir. Alber Kamyunun, Ernest Hemenquey, Con Steynbekin əsərləri isə müharibənin dəhşətli təsvirləri ilə yanaşı, onun törətdiyi faciələrin anatomiyasının açılmasına xidmət edir. XX yüzildə artıq bir neçə dəfə ədəbiyyat və
müharibə tandemi baş vermişdi, necə deyərlər, müharibə mövzusu ədəbiyyatın
əsas mövzularından birinə çevrilmişdi. Ы və II dünya müharibələrində Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif janrlarında müharibə hadisələri, eləcə də bütün
fəaliyyətini müharibəylə quran arxa cəbhə həyatı reallıqla təsvir edilmişdi. Rusiyada gedən vətəndaş müharibəsi rus ədəbiyyatının əsas mövzularından biri kimi bədii nəsrdə özünün geniş bədii həllini tapmışdı. Xüsusilə II Дünya savaşı
sonrası bədii nəsrdə müharibə mövzusunda bir çox hekayə, povest və romanlar
yazılmışdır. Mixail Şoloxovun həm vətəndaş, həm də II Dünya savaşı ilə bağlı
yazdığı əsərlər reallığı, müharibə fəlsəfəsini üzə çıxarması və bədii təsir gücü
ilə fərqlənirdi. Azərbaycan yazıçılarının йарадыъылыьында да II Dünya müharibəsinin fəlakətləri ilə bağlı nəsr əsərləri yazılmışdı. Əbülhəsənin, İ.Hüseynovun, Ə.Əylislinin, İ.Şıxlının, S.Əhmədovun əsərlərində azərbaycanlıların və
cəmiyyətin müharibədə iştirakı və müharibənin törətdiyi faciələr təsvir olunurdu. 80-ci illərə qədər yazılan nəsr əsərlərinin içindən bir müharibə xətti keçirdi
və bu əsərlər hələ də son dünya savaşında Azərbaycan cəmiyyətinin aldığı yaraları və faciələri təsvir etməyə yönəlmişdi. Baxmayaraq ki, artıq ictimai proseslər tamamilə başqa istiqamətdə inkişaf edir və bu müharibənin bizim olmaması
və yaxud bizə az dəxli olması ilə bağlı fikirlər səsləndirilirdi. Bu fikrin qaynaqlanmasında milli düşüncənin yeni bir sferaya daxil olması əsas rol oynayırdı; milli özünüdərk prosesi milli müstəqilliyə doğru yol gedirdi. 80-ci illərin
sonlarından Azərbaycan siyasi-ictimai mühitində baş verən hadisələr bədii
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düşüncəni də bu istiqamətə yönəltdi. Müharibə hələ qabaqda olsa da, Qarabağ
ətrafında baş verən gərginliklər bədii düşüncənin də səfərbərliyini zəruri etdi.
Məmməd Orucun "Köçürülmə", Nüşabə Məmmədovanın "Cavad xan" əsərləri
tarixi hadisələrə diqqəti yönəltməklə yanaşı, ictimai düşüncəni oyatmağa
xidmət etdi. 1990-cı ilin Yanvar faciəsindən sonra isə yazıçı Sabir Əhmədovun
"Yanvar hekayələri" yarandı. Lakin bütün bunlar insan yaddaşında müharibə
deyil, azadlıq uğrunda mübarizə aparan bir xalqın özünü döyüşən bədii prosesə
hazırlaması idi. Hələ müharibə olmasa da, müharibənin simptomları və
müharibə şəraiti yetişməkdə idi. Dövrün ədəbi prosesini qiymətləndirən ədəbiyyatşünas-tənqidçi Y.Qarayev obrazlı şəkildə belə ifadə edirdi: "Bu gün müharibə şəraiti həm mənəviyyatın, həm də məişətin hər sahəsində özünü göstərir.
Laçında, Ağdərədə atılan güllələr yazı makinamıza və əlyazmamıza dəyir. Elliklə və hamılıqla seysmik zərbə zolağına düşmüşük. Bu zərbələrin əks-sədası
şeir olub zədəli masadan, qəlpə dəymiş kameradan, yaralı əlyazmalarından
eşidilir..." (1, 576).
Y.Qarayevin təxmin etdiyi bu əlyazmaları cəmi bir neçə il sonra hekayə, povest və roman olaraq əsrin son müharibəsini milli yaddaşımıza köçürməyə başladı. Ancaq bu proses birdən-birə baş vermədi, müharibə hadisələrinin milli
yaddaşımıza köçürülməsini reallaşdırmaq üçün müəyyən vaxt gözləmək lazım
gəldi. 90-cı illər ədəbi tənqidinin bədii nəsrdən ən çox gözləntiləri müharibə
mövzusunda əsərlərin yazılmaması, az yazılması və yaxud yazılan əsərlərin ideya-bədii cəhətdən zəif olması, mövcud reallıqları əks etdirməməsi idi. Ədəbinəzəri fikirdə müharibə mövzusunun hələ nəsrdə öz ifadəsini tapmaması, yaxud
zəif tapması problemi bədii nəsrin aktivinə yazılmışdır. Əslində isə tarixi inkişaf boyu bu belə olmuşdur; baş verən ictimai-siyasi, hərbi hadisələr öncə publisistikada, sonra poeziyada, daha sonra isə bədii nəsr və dramaturgiyada öz əksini tapır. L.Tolstoyun "Hərb və sülh" romanında təsvir olunan tarixi hadisələrin
arasından böyük bir zaman məsafəsi ayırırdı. İkinci dünya müharibəsi ilə bağlı
yazılmış əsərləri götürsək, burada da həmin prosesin baş verdiyini görərik. İkinci dünya müharibəsi haqqında ən yaxşı əsərlər müharibənin getdiyi dövrdə deyil, ondan müəyyən bir müddət keçdikdən sonra yazılan bədii nəsr nümunələri
olur. İ.Hüseynovun və Ə.Əylislinin müharibə ilə bağlı hekayə, povest və romanları da bunu deməyə əsas verir. Doğrudur, bu tezisin əksini düşünənlər də
var. AMEA-nın müxbir üzvü, tənqidçi Nizami Cəfərov A.Abbasın "Dolu" romanı haqqında yazarkən belə bir hökm verir: "Mən belə düşünürəm ki, müharibə ədəbiyyatı mütləq müharibə dövründə yazılıb yaradılmalıdır. Bu, məsələyə mənim klassik baxışımdı" (2, 46).
N.Cəfərov fikrini belə əsaslandırır ki, müharibə dövrünün ədəbiyyatında
"emosionallıq", hadisələrin "olduqca real qiymətləndirilməsi" baş verir, burada
müharibədən sonrakı dövrdə olduğu kimi ümumiləşdirmə aparılmır. Ədəbiyyatşünas-tənqidçinin sözlərində həqiqət payı bundan ibarətdir ki, müharibə ədəbiyyatında müharibənin ritmini, ahəngini, emosiyasını hiss etmək olur. Bu fikir
tənqidçinin toxunduğu problemin kontekstində ona görə özünü doğruldur ki,
müharibədən sonrakı ədəbiyyat nəticəyə söykənir, yəni artıq nəticə məlumdur;
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bu nəticəyə əsasən də yazıçı müəyyən ümumiləşdirmələrə yol verir və müharibənin ümumi konteksti əsasında düşünür. Tənqidçi "Dolu" romanını təhlil edərkən bu mülahizələrinin üzərində bir daha israr edir. Müharibə haqqında hekayələrə bu fikri bəlkə də şamil etmək olmaz, ancaq demək lazımdır ki, ən yaxşı romanlar məhz müharibədən sonrakı mərhələdə yazılır. Şair Vaqif Səmədoğlu isə
böyük ictimai hadisələrdən və müharibələrdən bəhs edən bir əsər yazmaq üçün
mütləq müəyyən bir zamanın keçməli olduğu qənaətindədir: "Böyük hadisələri
yaxından görmək çox çətindir. Gərək uzaq məsafədən baxasan" (3, 24).
80-ci illərin sonlarından Qarabağ ətrafında başlayan siyasi gərginlik hərbi
müstəviyə keçərkən də ədəbiyyat qabarma və çəkilmələrlə müşahidə olunur.
Müharibə mövzusu Azərbaycan poeziyasında kifayət qədər işlənsə də, bu təcrübə daha çox sovet təcrübəsinə əsaslanırdı. Buna görə də bədii nəsrin 90-cı illər mərhələsində bu mövzuya gözlənldiyindən çox az müraciət edilirdi. Hər gün
dəyişən müharibə ritmi, cəbhədən gələn ölüm xəbərləri, işğal psixologiyası nəsrin mövzuya müraciətini ləngidirdi. Müharibə mövzusu publisistikada gündəlik
yanaşma və problemlərin həlli, poeziyada tərənnüm və tribunluq, dramаturgiyada müharibənin dramatizmini çatdırmağa xidmət edirsə, nəsrdə onun dərki, fəlsəfəsi problemi öz əksini tapır. Tənqidçi T.Əlişanoğlu nəsrdə Qarabağ müharibəsinin bir qədər gec baş verməsinin zəruriliyini belə əsaslandırırdı: "Qarabağ
müharibəsinin geniş planda inikası və dərin realist dərki yalnız nəsrdə mümkün
idi. Amma bu, birdən-birə baş vermədi. Nəsr hadisələrə nüfuz edib, gerçək süjetlərdə təqdim-təsvir etməyi tələb edirdi. Odur ki, ilkin olaraq nəsrdə müharibə
mövzusu patriotik əhvali-ruhiyyə doğuran ideya süjetləri üzərində reallaşır" (4,
133).
Ədəbi tənqidin bədii nəsrlə bağlı bu fikirləri doğru olduğu kimi, həm də
yerindədir. Lakin müəllifin fikri burada ümumiyyətlə mövzuya həsr edilmiş
əsərlərdən deyil, yaxşı əsərlərə aiddir, belə ki, müharibənin getdiyi vaxtda da
əsərlər yaranırdı, sadəcə olaraq bu əsərlərdə hadisələr birxətli gedir və yazıçı
hadisələrin təəsüratı altında olduğundan bədii həlli məsələsində daha çox milli,
patriotik mövqedən çıxış edirdi. Bunu da başa düşmək olar; düşmən torpaqlarımızı işğal etdiyi bir vaxtda bədii dəyərlər və süjet xəttinin bədii həllində istər-istəməz birtərəfliliyə üstünük verilir. Yazıçı hər hansı bir hadisəni kontekstdən və mühitdən asılı olaraq müxtəlif vaxtlarda müxtəlif şəkildə təsvir edə bilər.
Hadisələrin içində olduğu zaman bu təsvirlərdə tendensiyalılıq özünü qabarıq
şəkildə göstərir. Bu təmayül 90-cı illərdə də özünü göstərmişdir; müharibənin
ilk mərhələsində publisistika və şeirdən sonra adekvat cavabı bədii nəsr verməli
olur. Bədii nəsrdə Qarabağ mövzusu elə müharibənin getdiyi, hadisələrin isti olduğu bir vaxtda yaranmağa başlayır. Bu əsərlərin bir çoxu sənədli olur, hər hansı bir qəhrəmanın döyüş şücaətini əks etdirir, milli vətənpərvərlik ruhunda yazılırdı. Hərbi jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Vaqif İsaqoğlunun, Rəşid Faxralının, Vahid Məhərrəmlinin publisistik və bədii yazılarında müşahidə etdikləri,
yaxud şahidi olduqları hadisələri qələmə aldığından tendensiyaçılıq bədii dəyərə üstün gəlirdi. Lakin bədii dəyərin ictimai publisistikanı üstələdiyi əsərlər
də yazılırdı ki, bu da, hər şeydən əvvəl, yazıçı peşəkarlığından irəli gəlirdi.
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Tanınmış yazıçılardan İsi Məlikzadə, Sabir Əhmədov, Vidadi Babanlı, Ağarəhim Rəhimov, Əliabbas, Mehriban Vəzir müharibə mövzusuna ilk müraciət
edənlərdəndir. Müharibənin getdiyi zamanda onların yazdığı əsərlərdə Qarabağ
mövzusu hadisələrin isti olmasına rəğmən yüksək bədiiliklə təhlil edilir. Bu
əsərlər içərisində İ.Məlikzadənin "Məndən nigaran qalmayın" (1990), Əliabbasın "Halal qan" (1992), V.Babanlının "Ana intiqamı" (1993), Nigarın "Ağlayan buludlar" (1995), "Daş hasar" (1997), Ağarəhim Rəhimovun "Canavar
balası" (1996), R.Faxralının "Diqqət, diqqət" (1997), "Səngərdən əbədiyyətə"
(2002) və s. hekayə, povest, sənədli və bədii romanları dərc edilmişdir. Qarabağ
müharibəsinə fasilə verildikdən sonra isə mövzuya daha geniş, ictimai rakursdan baxmağa imkan yaranır və bu mövzuda onlarla hekayə və romanlar yazılır.
S.Əhmədlinin "Kef" (1996-1997), "Axirət sevdası" (1998), "Ömür urası"
(2000-2001), Elçinin "Qarabağ hekayələri", Aqil Abbasın "Dolu" (2008) romanı hələlik bu mövzuda yazılan ən yaxşı əsərlərdən hesab olunur. Baxmayaraq ki, ədəbi tənqid bu əsərlərin bəziləri haqqında kifayət qədər təhlillər aparmasına rəğmən, bəzi əsərlərin təhlilini diqqətdən kənarda qoymuşdur. Başqa
sözlə desək, bu əsərlər içərisində ədəbi mühitdə ən çox səs-küy yaradan əsərlər
olduğu kimi, ədəbi tənqidin diqqətini çəkməyən əsərlər də olmuşdur. Müharibə
mövzusuna həsr edilən əsəsrlər ən çox hekayə janrında yazılmışdır; bu da başadüşüləndir. Ona görə ki, hekayə janrı povest və romanlardan fərqli çevik və hadisələrə tez nüfuz edən janrdır. Bu mənada nəsrdə Qarabağ dislursunun əsasını
hekayələr təşkil edir. Lakin bunu da demək lazımdır ki, ədəbi tənqid hekayələrdən daha çox povest və romanlar üzərində dayanmış və təhlilə cəlb etmişdir.
Görünür, romanda hadisələrin epoxal təsviri ədəbi tənqidə Qarabağ diskursunun
aparılması üçün daha geniş imkanlar vermişdir.
Müharibə ilə bağlı bədii nəsr nümunələri artdıqca onun ədəbi-nəzəri fikirdə
təfsiri də getdikcə daha da dolğunlaşmış, sistemləşmiş və əhatəli olmuşdur. Bu
araşdırmalar müharibə və ədəbiyyat diskursunu həm də nəzəri səviyyəyə yüksəltmişdir. Əvvəllər müharibə nəsrinin olmaması ilə bağlı yalnız giley-güzar səviyyəsində şikayətlər eşidilirdisə, son zamanlar sistemli tədqiqat əsərlərinin yazılması, ümumən müharibə və ədəbiyyat mövzusuna nəzəri baxış ifadə olunur.
Ədəbiyyatşünas Elçin Mehrəliyevin 90-cı illərin ədəbiyyatını ümumiləşdirən
"Müharibə və ədəbiyyat" (5) monoqrafiyası və məqalələri (6; 7, və s.) dövrün
müharibə bədii nəsrinin mövzu və problematikasını müəyyənləşdirməyə xidmət
edirdi. Tənqidçi və ədəbiyyatşünaslardan F.Mədətovun, T.Əlişanoğlunun,
N.Tağısoyun, E.Akimovanın, M.Nəcəfovanın məqalələrində də Qarabağ və
milli vətənpərvərlik mövzusuna həsr edilmiş bədii nəsr nümunələri təhlil edilmiş və bu əsərlər vasitəsilə vətənpərvərlik ideyalarının və vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşmasna diqqət çəkilmiş, eləcə də bədii düşüncənin müharibə şəraitində ictimai-siyasi proseslərdəki rolunu müəyyənləşdirməyə çalışmışlar. Müharibə və ədəbiyyat diskursu ədəbiyyatşünaslığımızda köhnə problem olmasına
rəğmən son illərdə gedən diskurs fərqli bir məcrada davam etmişdir. Aydındır
ki, müharibə və ədəbiyyat mövzusunun araşdırılması ədəbiyyatşünaslığımızda
yeni mövzu deyildir, ötən əsrin 40-cı illərində baş verən müharibə milli bədii
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nəsrimizdə bir çox əsərlərin yazılmasına səbəb olduğundan bu ədəbiyyatın araşdırılması ədəbiyyatşünaslığın üzərinə düşmüşdür. Lakin tarixə İkinci dünya müharibəsi kimi düşmüş bu müharibə ilə bağlı yazılan əsərlər və onların dəyərləndirilməsi arasında xeyli fərqlərin olduğu ortaya çıxmış oldu. Ona görə ki,
müharibələr arasındakı fərqlər onların araşdırılması və qiymətləndirilməsi fərqlərini də ortaya çıxarmışdır. Qarabağ müharibəsi bədii düşüncədə fərqli, yeni,
milli cəhətləri ortaya çıxardı. Ona görə ki, bu müharibə əvvəlkindən fərqli olaraq öz torpağımızda getdiyi üçün əsərlərdə də torpaqlarımız uğrunda döyüşən,
milli varlığını qoruyan insanların düşüncələri təsvir edilir və obrazları yaradılır.
Yəni Qarabağla bağlı müharibə təsvirləri sıradan, bizə yad olan savaşın (kinolarda seyr etdiyimiz), od-alovun təsvirləri deyil, milli varlığımızın dərki ilə sıx
bağlı olan təsvirlər olduğu üçün ədəbiyyatşünas-tənqidçilər də problemə məhz
bu nöqtədən baxmağa və təhlil etməyə çalışmışlar. Beləliklə, Qarabağ savaşı ilə
bağlı bədii nəsr əsərləri artdıqca onların araşdırılması da davam etdiyi kimi,
dəyərləndirilməsində də bir sistemlilik olmuş, bədii axtarışların dəyəri verilmiş
və nəzəri təsnifatını ortaya qoymuşdur. Müharibə mövzusu bədii düşüncədə olduğu kimi, ədəbiyyatşünaslıqda da özünün aktuallığını qoruyub saxlamışdır. Bu
cür tədqiqatlar yalnız bədii nəsrin mövzu və problematikasına deyil, müharibənin bədii inikası nəticəsində formalaşan bədii nəsrin janr, üslub, eləcə də sənətkar özünəməxsusluğunu tədqiqat obyekti etmişdir.
Qarabağ müharibəsinin bədii nəsrdə inikası prosesi 90-cı illərin ortalarından
başlamışdır; artıq bir neçə il idi ki, erməni təcavüzünə qarşı müharibə getməkdə
idi. Hətta Xocalı soyqırımının baş verməsi ilə İkinci Dünya müharibəsi zamanında rast gəlinən Xatın faciəsindən daha dəhşətli hadisələr baş vermişdi. Eyni
zamanda qədim mədəniyyət mərkəzi Şuşa, eləcə də bir çox rayonlarımız işğal
olunmuşdu. Bu mövzuda nəsr əsərlərinin az yazılmasının əsas səbəblərindən
biri də müharibə psixologiyasına hazır olmamağımız və işğal sindromunun bədii düşüncəyə də təsir göstərməsi olmuşdur.
Nəsrdə Qarabağ mövzusuna, qeyd etdiyimiz kimi, 90-cı illərin ortalarından
maraq artır və bir-birinin ardınca peşəkar əsərlər yazılır. S.Əhmədlinin Qarabağ
trilogiyası ("Axirət sevdası", "Kef", Ömür urası"), A.Rəhimovun "Canavar balası", Elçinin "Bayraqdar", "Qarabağ şikəstəsi", A.Abbasın "Qarda açan qar çiçəyi", "Dolu", Seymur Baycanın "Quqark" əsərləri bu mövzu, üslub, ideya cəhətdən ədəbi tənqidin diqqətini çəkmiş və ətrafında nəzəri, tənqidi diskurs açılmışdır. S.Əhmədovun trilogiyası ilə bağlı tənqidçi T.Əlişanoğlunun yazdığı məqalələrdə ilk münasibət bildirilir. Tənqidçi S.Əhmədlinin hər üç əsərini təhlilə
cəlb edərək müharibə ilə üz-üzə qalan Azərbaycan insanının obrazını yaratmağa
çalışmasını təqdir edir. Trilogiyanı təhlil edərkən tənqidçinin gəldiyi qənaət romanda insanın mənəvi simasına yönəldərək yazır: "Axirət sevdası" üç romandan ibarət trilogiyadır; əgər eyniadlı birinci romanda Müharibə ilə üz-üzə insanın Əbədiyyət axtarışları (ruhi varlığı) predmet seçilmişsə, "Kef"də müharibə
şəraitində İnsanın başlıca olaraq nəfsi-cismani yaşamları hədəfddirsə, "Ömür
urası"nda yazıçının diqqəti bu dəfə İnsanın mənəvi siması, "yer sakini"nin
məğzi-mənası, Yer ölçüləri üzərindədir" (8, 39).
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S.Baycanın "Quqark" romanı da müzakirə redmetinə görə heç də A.Abbasın
əsərindən geri qalmadı; hərçənd hər iki əsərdə tənqidlərin hamısı heç də müəlliflərin xeyrinə olmamışdır. Buna baxmayaraq bu mövzuda romanın yazılması
və ədəbi-nəzəri fikirdə müzakirə predmetinə çevrilməsinin özü ümumən nəsrin
diqqət mərkəzinə gəlməsinin nəticəsi hesab olunmalıdır. S.Baycanın "Quqark"
romanı da kompozisiya, struktur, təhkiyə, süjet baxımından orijinal əsəsr kimi
qiymətləndirilmişdir. Romandakı dramatik faciələr, insan taleləri emosiyasız
təsvir olunması və müəllifin hadisələrə soyuqqanlı yanaşmasının nəticəsidir.
Əgər A.Abbas müharibə hadisəsinə milli mövqedən yanaşırsa, S.Baycan hadisələrə daha çox bəşəri nöqteyi-nəzərdən yanaşmağa üstünıük verir. Görünür
buna görə də gənc tənqidçi Nərmin Kamal romanı "üzərinə kitab cildi çəkilmiş
əsl həyat", yaxud "Qarabağ haqda yazılmış ən yaxşı roman" adlandırarkən onun
məhz bu keyfiyyətlərini nəzərdə tutmuşdur (9). Hər iki əsərin müəyyən məziyyətləri olmasına rəğmən, yazı manerası, qarşıya qoyulan bədii məqsəd və nəticələr də müxtəlifdir. Hər şeydən əvvəl, S.Baycanın "Quqark" romanını Qarabağ müharibəsinə həsr edilmiş əsər adlandırmaq düzgün olmazdı; o səbəbə ki,
romanda baş verən hadisələr 80-ci illərin sonlarından başlayır və müxtəlif mövzuları əhatə edir. Qarabağ müharibəsi isə bu mövzulardan yalnız biridir. Romanı mövzu etibarilə dörd yerə bölmək olar: bir azərbaycanlının sərgərdan həyatı, keçmiş sovetlərin dağıldığı illərin təsviri, Qarabağ müharibəsi ilə bağlı
uşaqlıq xatirələri. Romanda sonuncu xətt sevgi xəttidir ki, bu da romanı oxunaqlı etdiyi kimi, kompozisiyasına da çoxsəslilik gətirir.
Мягалянин актуаллыьы. Мцщарибя мювзусу ядябиййатшцнаслыгда юзцнцн актуаллыьыны горуйуб сахламышдыр. Бу мювзуда йазылмыш ясярляр ня гядяр тядгигата ъялб олунса да, диггятдян кянарда галан вя йа заманына эюря дцзэцн гиймятляндирилмяйян няср нцмуняляриня йенидян бахыш кечирилмишдир.
Мягалянин елми йенилийи. Мягалядя мцщарибя вя няср ясярляриня йени естетик буъагдан бахыш вя гянаятлярля фярглянир.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Филолоэийа сащясиндя фяалиййят
эюстярян филолог вя мцяллимляр цчцн файдалы ола биляр.
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Э. Рагимова

Теоретический дискурс военной темы в
Азербайджанском прозе в период независимости
Резюме
Военная тема, достаточно разработанная в мировом литературе привлекает внимание как основная тема последного 20 лет Азербайджанской
прозы. В статье исследуются теоретический дискурс военной темы в
Азербайджанском прозе в период независимости и показан, Карабахские
события, происходящие вокруг конце 80-х, отражается не только в
художественном прозе, а также в теоретическом и критическом мысле. В
статье критиков как Ф.Мадатов, Т. Алишаоглы, Н. Тагисой, Э.Акимова и
др. изучается проблемы и пути развития военной прозы.
E. Rahimova

Theoretical discurs of war theme in Azerbaijan prose
of independence period
Суммарй
War, one of the most using theme in world literature draw attention as a
main theme for last 20 year fiction. In the article are analyzed theoretical
discurs of war theme in Azerbaijan prose of independence period and shown
that incident around Garabagh from end 80th years reflected not only in fictional
thought, also theoretical and critical thought. In the articles of literary critics as
F.Madatov, T.Alishanoglu, N.Tagisoy, E.Akimova and etc. are studied
problems and path of development of war prose.
Редаксийайа дахил олуб: 12.12.2014
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Йарымчыг ъцмлянин мятндя минималлашма дяряъяляри вя
онларын функсионал характеристикасы
Dцрданя Гурбанова,
АМЕА-нын Нясими адына Дилчилик
Институтунун докторанты
Е-маил: ъащид@исмайылоьлу.ъом
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф.И.Б.Казымов
ф.ц.ф.д., дос. Н.С.Новрузова
Açar sözlər: minimallaşma, yarımçıq cümlə, mətn quruculuğu, minimal
dialoji vahid, qoşulma konstruksiya.
Ключевые слова: минимализация, неполное предложение, построение
текста, минимальная единица диалога, присоединительная конструкция
Key words: minimalization, incomplete sentence, construction of the text,
minimal dialogic unit, adjoining construction.
Mətn-mürəkkəb məna birliyidir. Kommunikasiya prosesində mətndə öz ifadəsini tapan informasiya bütünlükdə eksplisit şəklində əks olunmur, onun bir
hissəsi implistik formada təqdim olunur. Eləcə də mətnin məna yükünün, məna
birliyinin xarici ifadəsini onun struktur tamlığı təşkil edir. Çərçivəlik, qapalılıq
mətnin başlıca əlamətinə çevrilir.
«Mətn yalnız hansısa bir məzmunu ötürmür, o bu məzmunu artırır və öz
zamanına və təsəvvürünə uyğun olaraq onu yaradıcı şəkildə qurur» (1, s. 8).
Mətn söyləmlərin ardıcıl inkişaf prosesində meydana gələn əlaqə və münasibətlərin aşkar olunması kimi dərk edilir. «cümlənin mənası ancaq mətn daxilində dolğunlaşır» (2, s. 14).
K.Abdullayevin bu fikri tamamilə yerinə düşür və dolğunlaşma prosesində
sadə cümlədə minimallığa doğru ilk addımlar atılır.Buraxılmış üzvləri mətnə,
situasiyaya, cümləni təşkil edən üzvlərin forma və məzmununa əsasən bərpa
oluna bilən yarımçıq cümlələrdə də minimallaşma həddi başlıca keyfiyyətlərindəndir. «Bir çox hallarda yarımçıq cümlənin buraxılmış üzvünü bərpa etmək olmur və ya bərpası cümləyə artıqlıq, ağırlıq gətirir, təkrara səbəb olur. Bütöv
cümləyə semantik bərabərlik özü də asılı xarakter daşıyır- mətndən, situasiyadan asılı olur» (3, s. 197 (494 s.).
«Minimal»- bir termin kimi ən kiçik məna yükünü daşıyır. Minimallıq- ən
azlıq, ən kiçiklik anlayışlarını ifadə edir. Mətndə sadə cümlə yalnız öz bütövlüyünü qoruyub saxlamır, eyni zamanda minimum həddə də çata bilir. Bütövün
yarımçıq həddə düşməsi öz-özlüyündə prosesin inkişafı sayıla bilər. Təkcə bütöv cümlələr deyil, eyni zamanda struktur cəhətdən yarımçıq həddə çatan cümlələr də mətn quruculuğunda fəallığı ilə seçilir.
Dialoci ünsür-minimal dialoji vahidi; poliloji ünsür-minimal poliloji vahidi
formalaşdırır. «Dialoji nitq ünsiyyətin ən qədim növü olub iki və ya bir neçə
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şəxsin bilavasitə birgə əmək fəaliyyəti ilə bağlıdır. Nitqin bu növünün bir neçə
xüsusiyyəti ayırd edilir. Əvvəla, dialoji nitq bilavasitə reaksiya tələb edir. Yəni
mühasib deyilənlərə öz münasibətini bildirir: ya sual verir, ya təsdiq edir, ya inkar edir və s. Bu cəhət danışanın öz fikrini ifadə etmək istiqamətinə təsir göstərir, onu müəyyən səmtə yönəldir» (4, s. 314)
Dialoci nitq mücərrəd səviyyəyə malikdir. Bu səviyyə onun minimallaşmasına gətirib çıxarır. Mətndə zaman-məkan ayırıcılığını tənzimləyən ünvanın
kordinatoru «aydınlaşdırıcı mətn»dir. Həmin mətnin son komponentləri silsilə
sintaktik parametri vasitəsilə «semantik gedişat» funksiyasını yerinə yetirərək
mətnin sonrakı məzmununa bələdçilik edir.
Minimal dialoci aktın öyrənilməsi ən çox nəsr əsərlərində, daha dəqiq desək, onların tərkib hissəsi kimi iştirakı şəksizdir, bu fikri çevirmiş olsaq, minimal dialoji vahidin gəlişi mütləq hər hansı bir mətnin də gəlişini tələb edir ki,
özü dolğunlaşa bilsin. Minimallıq dərəcəsi dialoji əsərlərdə ən çox remarkaların
daxilində də işlənir.
Minimal dialoji vahidin gəlişi dialoji ünsürlərin təzahürü ilə üst-üstə düşən
məqamlarla daha çox ölçüldüyündən ona məxsus olan spesifik cəhət və xüsusiyyətlərin demək olar ki, hamısını bunun üçün də sadalamaq mümkündür. (5,
s.189, 201 (226 s.).
Yarımçıq cümlənin mətndə özünəməxsus funksional qanunauyğunluqları
mövcuddur. Funksional qanunauyğunluq həmin cümlənin mətndəki roludur. Bu
rol dialoji nitq mühitində daha tez, intensiv reallaşır. Reallaşmanı yaradan yarımçıq cümlədəki buraxılan üzvdür. Məs.:
- Əcəb arsız arvaddır!- Yamanca arsızdır (Anar). İkinci replikada ismi xəbər
(arvaddır) buraxılmışdır. Əvvəlki cümlənin arsız təyini arvad sözündəki xəbər
şəkilçisini özünə qəbul etmiş və cümlədə ellipsis hadisəsi baş vermişdir. İkinci
replikada struktur yarımçıqlıq mətnboyu getdikcə fikrin yığcamlaşması ilə
xarakterizə oluna bilir.
Dialoq şəratində replikadan-replikaya müəyyən bir məsafəli tranzit keçid
baş verir; hər mərhələnin keçilməsi minimallaşmanı formalaşdırmaqla yanaşı,
məzmunun özünün də aşkar olunması deməkdir, həmçinin də sona kimi müəyyən bir intensivliklə, sürətlə, nizama salınmış sürəkliklə baş verir, mətn də belə
bitir.
Bəzən mətnin qurulmasında yarımçıq cümlə yerinə paralinqvistik vasitələr
iştirak edir. «Paralinqvistika qeyri-dil ünsiyyət vasitələrini öyrənən elmdir, paradil-ünsiyyətdə iştirak edən qeyri-dil vasitələrinin məcmusudur. Təbii şəraitdə
müxtəlif səbəblərlə əlaqədar hər hansı məzmunu sözlə ifadə edərkən mümkün
ola biləcək dil artıqlığı, özü də sırf dil vasitələrinin ixtisar edilib işlədilməməsi
ləğv edilə bilər.
«Nitq parçasında müəyyən kommunikativ məqsədlə əlaqədar artıqlığın ləğv
edilməsi o dərəcəyə çatdırıla bilər ki, sözlü ünsiyyət faktik olaraq pozula bilər.
Məhz belə şəraitdə fikrin sözlə ifadəsində çatmayan vahidləri paralinqvistik
vasitələr əvəz etmiş olur» (6, s. 233 (325 s.).
Məs.:
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-Şəmsi, bu nə məsələdir, xəbərin var?
-Şəmsi başı ilə təsdiq etdi (X.Hasilova).
Əvəzolunma fonunda sualı cavablandıran baş hərəkətindən istifadə edərək
fikri təsdiqləyir. cavab bütöv və yarımçıq cümlədən, eləcə də söz-cümlədən (hə,
yox, bəli və s.) də ola bilərdi. Başla hərəkət bu dialoji mühitdə fikri təsdiq edir.
Dialoji mətnin təşkilində sual əvəzlikləri deyksis roluna malikdir. Adətən
sual əvəzliyi mətnin sual hissəsində qərarlaşır. cavabda həmin sualın modeli görünür. Məs.: -Bilirsən bu kimin bağıdır? Təhminənin səsi Zauru fikirlərindən
ayırdı. Yolun sol tərəfində nahamvar boz daşlardan hörülmüş uca barının arxasında ikimərtəbəli, əyri-göndələn eyvanlı bir ev vardı. Eyvan bulanıq yaşıl
rəngə boyanmışdı.
-Yox.
-Murtuzovgilin. Sizin qonşularınızın.
Zaur təəccüblə:
-Murtuz Balayeviçin?- deyə xəbər aldı.-Sən haradan onu tanıyırsan?
-Oğlunu tanıyıram.
Zaur:
Spartakı? –dedi və elə bir içində nə isə titrədi. Spartakı yaxşı tanıyırdı. Bilirdi nə yuvanın quşudur, qadınlara, illah da gözəl qadınlara nə gözlə baxır. Ümumiyyətlə, bilirdi nə oyunlardan çıxır Spartak. Ağzını allah yoluna qoyub, qadınlar haqqında nələr danışdığından da xəbərdar idi. Təhminənin Spartakla tanışlığı Zauru heç açmırdı. Amma qəsdən biganəliklə:- Bəs Spartakı hardan tanıyırsan? - deyə soruşdu. - Mənim bir rəfiqəm var, onun tanışıdır (Anar).
«Kimin- Murtuzovgilin»
«Kimin- sizin qonaqlarınızın»
«Kimin- Murtuz Balayeviçin»
İnvariantlara diqqət yetirək. Qeyd olunan mətn bu invariantlar üzərində qurulub.
- Bəs harada işləyirsiniz? - Universitetdə fəlsəfədən mühazirə oxuyuram.Universitetdə?- deyə qız təəccüblə soruşdu (X.Hasilova).
Cavabdan sonra yenidən dialoqda təəccüb hissi meydana çıxır və sualın (harada?) cavabı kimi fikri ifadə edən söz (univrsitetdə) sual mövqeyində təkrarlanır.
Mətndə, ümumiyyətlə, cümlənin minimallaşmasına doğru inkişaf gedir. Bu
kommunikantın, adresatın əsasən cavab reaksiyasında özünü göstərə bilir. Məs.:
- Bəs atan hanı? Atam çoxdan işə gedib (X.Hasilova).
Ъavab «Atam çoxdan işə gedib» bütöv cümləsmi aşağıdakı minimal dərəcələrə ayrıla bilir:
-gedib.
-işə gedib.
-çoxdan işə gedib.
-atam gedib.
Mətndəki sualın strukturunu cavab reaksiyası ehtiva edə bilir. Bu model
üzrə mətn düzəlir. Məs.:
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-Siz burada çoxdan işləyirsiniz?
-Muzey açılan gündən (X.Hasilova).
Minimallaşma mətnin sual cümləsində reallaşır. Məs.:
Qız paraşüt qülləsinin yanına yetişdikdə, ona tərəf döndü: - Mən çatdım.Belə tez? (X.Hasilova).
Sual cümləsindən ibarət yarımçıq cümlədə mətnin əvvəlki cümləsindəki xəbər buraxılmışdır. Belə tez?\Belə tez çatdın? (X.Hasilova).
Bayırda Şakir dayısı ilə sözləşdi... -Nəyin üstə? -Sonra deyərəm (X.Hasilova).
Mətnin dialoji nitqinə məxsus yarımçıq cümlələr cüttərkibli və təktərkibli
olmaqla iki qrupa ayrılır.
Ъüttərkibli yarımçıq cümlələr: Maşın torpaq yolla atılıb-düşməyə başladı.Hələ çox gedəcəyik?-Gəlib çatdıq. Saxla (Anar). cüttərkibli sual cümləsində
«biz» şəxs əvəzliyi ilə ifadə olunmuş mübtəda, cavab cüttərkibli cümləsində isə
yenə «biz» mübtədası buraxılmışdır, «saxla» əmr cümləsində isə «sən» mübtədası işlənməmişdir.
Təktərkibli yarımçıq cümlələr. –Poliklinkaya nə qədər dəyərlər, nə qədər
«təcili yardım» çağırarlar? Aparmazlar da.- Nə üçün? (X.Hasilova).
Mətnin sual hissəsi təktərkibli quruluşda olduğu üçün onun cavab yarımçıq
cümləsi də quruluş etibarilə təktərkiblidir.
-Deyirlər, müharibədən əvvəl sənin evində zabit yaşayıb, düzdür?
Qarı onun sözlərini başı ilə təsdiq etdi (X.Hasilova).
Burada baş hərəkəti paralinqvistik vasitə kimi çıxış edərək sözlü təktərkibli
yarımçıq cümlənin funksiyasını yerinə yetirmişdir.
Mətndə işlənən yarımçıq cümlələr mahiyyətcə aşağıdakı kimi ola bilir:
1) dəqiqləşdirici yarımçıq cümlələr: - Moskva soyuq idi? - Bəli, bərk şaxta
idi (X.Hasilova).
2) qeyri-dəqiqləşdirici yarımçıq cümlələr:-Bəs niyə zəng eləmirdin?- Nə
bilim... (Anar).
3) təxmini yarımçıq cümlələr:- Zaurik, hara belə,-deyə soruşdu.- Bu saat
gəlirəm (Anar)
Bəzən mətnin sual cümləsinin tərkibində cavab da olur. Məs.: - Xəstə kimdir, ananızdır? (X.Hasilova).
Mətnin qurulmasında yarımçıq cümlə iştirak edir.
Birdən kəndin bulaqbaşı tərəfindən bərk ağlaşma eşidildi. Qoca susdu və
kədərli nəzərləri Afərimin üzündə gəzdi:- Kimdənsə qara xəbər gəldi...
Afərim başı ilə onun sözlərini təsdiq etdi:
Beşinci sinifdə oxuyan Muradın atasından... (X.Hasilova).
Mətnin teması «qara xəbər»dir. Daha doğrusu, mətnə «Qara xəbər» başlığını
vermək olar.
Mətnin cavab cümləsində iştirak edən söz-cümlə (bəli, xeyr, yox və s.) yarımçıq cümləni əvəz edir. Məs.: -Xala, gəlin sizə qulluq eləyirmi? - Yox, ay bala
(X.Hasilova). Burada «yox» söz-cümlənin əvəzinə «qulluq eləmir», «Bizə qulluq eləmir» yarımçıq cümlələrindən də istifadə etmək olardı.
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«Yaxşı» modal xarakterli söz-cümlə də yarımçıq cümlənin mətndə vəzifəsini görür. Məs.:
- Yarım saatlığa gələ bilərsənmi?- deyə təkrarən soruşanda Manaf batmış bir
səslə: - Yaxşı, - dedi (Anar). Yaxşı təsdiqedici cavab olduğu üçün bunun
müqabili olaraq «Gələ bilərəm» yarımçıq cümləsindən də istifadə edilə bilərdi.
Bəzən mətndə minimallığı mətnin cümlələrinə qoşulan zaman məzmunlu
söz yerinə yetirir, daha doğrusu, həmin söz mətni yaradır. Məs.:
Torpağın altından, yerin dərinliyindən işığa can atan ot kimi, bitki kimi Zaur
da yuxunun qaranlıq və qatı zəminindən boylanırdı. Səhərə doğru.
Tül pərdəli pəncərələrdən çəpəki günəş şüası olub otağın döşəməsinə
düşmüşdü. Səhər. Mətbəxdən ləzzətli iylər olub otağa süzülürdü. Səhər.
Haradasa yarıpıçıltılı, gülüşlü, sevincli səslər qatmaqarışığıyla radionun ertə
konsertiylə mənzilə dolurdu. Səhər. Səhər açılmışdı (Anar).
Səhər qoşulma yarımçıq cümləsi mətndə dövrə vurur və mətnyaradıcı vasitə
kimi işirak edir.
Yarımçıq cümlə dialoq mətnlərinin struktur bütövlüyünü təmin edən əsas
vasitələrdən biridir. cümlə öz struktur bütövlüyünü mətndə saxlayır. Hər cür
cümlə növü mətndə gerçəkləşir. Dialoq bir interaktiv vasitə kimi spesifik
mətnləri yaradır. Belə mətnlər monoloq, eləcə də təsviri mətnlərdən fərqlənir.
Fərqli xarakterə malik olan dialoq mətnləri replikalar üzərində qurulur. Replikaların əsas hissələri- sual-cavab mətndə növbələşir, mətni bir-birinə qapayır, çox
mürəkkəb bir quruluş yaradır.
Yarımçıq cümlə dialoqsuz yaşaya bilmir. İstər danışıqda, istərsə də bədii
mətnlərdə yarımçıq cümlələr replikaların müəyyən hissəsini təşkil edir.
Yarımçıq cümlə dialoq mətnlərinin struktur bütövlüyünü təmin edir. Struktur tamlıq, bütövlük mətnin qapalığı şəraitində mümkünləşir. Tema və remanın
qovuşuğunda işlədilən yarımçıq cümlələr (istər sual, istər cavab formasında)
bir-birini izləyir, mühüm mətləbləri üzə çıxarır. Məs.:
Səssiz addımlarla kassaya yanaşdı. –Hara bilet almaq istəyirsiniz? - Bakıya.Hansı qatara? Kislovodsk- Bakı, yoxsa Krasnovodsk-Bakı?- Kislovldsk-Bakı
(Anar); Neçə bilet istəyirsən? Nemət barmaqlarını yummağa başladı.- Bir, iki,
üç, dörd, beş, altı. Altı. Plaskart, kupe.- Kimə.-Kimə? Arvadım bir. Mən iki.
Qaynanam üç. Üç də qızım (Anar).
Dialoqun sual replikasında olan bir üzv cavab replikasında təsdiq məqamında işlədilir. Məs.:
- İnanmıram ki, fikri pul və qadın olan bu əyyaş sənin kimi gözələ biganə
qalsın...Yəni heç sənə girişməyə cəhd eləməyib?- Necə yəni əlbəttə, eləyib.
(Anar)
Dialoq mətnlərinin cavab replikasında maraqlı məqamlar üzə çıxır. Suala
cavab olaraq inkarlıq yaranır. İnkarlığın ifadə vasitələri cürbəcür olur.... Məs.:
-Səkinə, ərizəmi direktora verdin?
-Yox, Dadaş aldı əlimdən.(Anara)
Dialoq mətnlərinin struktur-semantik bütövlüyünü qoşulma yarımçıq cümlələr də təmin edir. Nitq prosesində müəyyən bir cümlə-söyləmə daxil ola bilən
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nitq elementi (sözlər, söz birləşmələri, mürəkkəb cümlə komponentləri) əvvəldən planlaşdırılmış əsas, özül cümlə strukturuna daxil ola bilmir, sanki qəflətən
yada düşən vacib bir element kimi əsas cümləyə əlavə edilir- qoşulur. Nitqin
bu cür qurulması qoşulan hissənin semantik zəifliyinə deyil, əksinə, aktuallaşmasına səbəb olur. Məs.: Neməti qüssə bürüdü. Gərək həmişə belə bir əngəl
çıxsın. Özü də lap son dəqiqədə. Üç il gözləyəndən sonra (Anar); - Axı mən
növbəyə yazılmışdım. Nemət adamlara yalvardı. Üç həftə bundan qabaq, yox,
üç il... Üç il bundan qabaq (Anar).
Qoşulma cümlədə məqsəd məzmunu ifadə olunur. Məs.:
Bir bilet verə bilərəm. Pişik üçün (Anar).
Dialoq şəraitində qoşulma konstruksiya əvvəlki cümlədəki bir üzvün əlavəsi
kimi işlədilir. Məs.:- Dedi ki, direktorla özüm danışacam. Bir də xahiş elədi ki,
onun yanına gələsən. Dadaşın. (Anar). «Onun-Dadaşın» elementi kimi.
Mətndə qoşulma sonda işlənir, əvvəlki cümlənin tərkibindən çıxaraq. Məs.:Biz ayrılmalıyıq, Manaf,- dedi,- daha bu cür yaşamaq olmaz... Mənim bir
hakim tanışım var, tez ayırarlar bizi, əngəlsiz-filan... (Anar).
Dialoq mətnlərinin struktur-semantik bütövlüyünü elliptik cümlələr də təmin edir. Elliptik cümlələrdə əsasən xəbər buraxılır, xəbəri buraxılmış belə
cümlələr mətnin ekspressiv çalarlarını qüvvətləndirir. Məs.:
- Sən allah, dur get çörək al. Çörəyimiz qurtarıb. - Yaxşı, bu saat. Beş dəqiqədən sonra (Anar).
Beləliklə, tədqiqat göstərir ki, mətnin formalaşmasıda yarımçıq cümlələrin
də mühüm rolu vardır. Xüsusən də, dialoq mətnləri öz yaranışına görə yarımçıq
cüməyə «borcludur». Ümumən cümlələrin, o cümlədən yarımçıq, qoşulma və
elliptik cümlənin müəyyən fikir ətrafında əlaqəli birliyi mətnin təşkilində gətirib çıxarır. Dialoqlarda bir-birini izləyən replikalar sematik proqeressiya yaradır.
Мягалянин актуаллыьы. Илк дяфя олараг Азярбайъан дилчилийиндя йарымчыг
ъцмлянин мятнин формалашмасындакы ролу ясасландырылыр. Мягалянин актуаллыьыны
шяртляндирян ясас ъящятлярдян бири дя еля будур ки, илк дяфя олараг йарымчыг
ъцмлянин мятнйарадыъы функсийалары ачылыр.
Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилийи шяртяндирян башлыъа ъящят диалог
мцщитиндя мятнляри йарадан васитялярин ашкар едилмясидир. Бу васитялярдян бири
йарымчыг, еллиптик вя гошулма конструксийалардыр.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Цмумтящсил мяктябляриндя,
еляъя дя университетлярдя мцасир Азярбайъан дили фяннинин тядрисиндя, бурахылыш
вя маэистр ишляринин йазылмасында бу мягалянин ящямиййяти ола биляр. Мягаля
дярс вясатляринин, щямчинин дярсликлярин йазылмасында да тятбиг олуна биляр.
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Д. Курбанова

Степени минимализации неполного предложения в
тексте и их функциональные характеристики
Резюме
В настоящей статье объектом исследования стали тексты художественного диалога в составе которых была определена роль присоединительных
конструкций и эллиптических предложений. Вместе с тем были исследована значимость минимализации неполных предложений и его влияние
на текст

D. Gurbanova

The degree of minimalization of incomplete sentences in the
text and their functional characteristics
Summary
In the article the texts of literary dialogues have been revealed as an object
and the role of incomplete sentences, adjoining constructions, elliptic sentences
in their formation have been determined. Here also the degrees of
minimalization of incomplete sentences and their influence on the text have
been investigated.
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Инэилис дилинин лексикасынын инкишафында рол ойнамыш ян мцщцм факторлардан
бирини йад дилляриндян алынма сюзляр тяшкил едир. Алынма сюзлярин тясири алтында
инэилис дилиндя хейли сайда гядим инэилис сюзляри архаикляшяряк, дилдян чыхмыш,
бир груп сюзляр яввялки мяналарыны итиряряк йени семантик йцк ялдя етмиш вя
ейни заманда дилдя синонимлийин йаранмасына сябяб олмушдур.
Инэилис дилинин лцьят тяркибинин формалашмасында апарыъы факторлардан бири дя
франсыз дилинин тясири олмушдур. Мцхтялиф мядяниййятляря аид халг вя тайфаларын
говушмасы нятиъясиндя йаранмыш инэилис халгынын дилиндя щямин мядяниййятлярин изляри галмышдыр. Анэло-саксонлардан юнъя Британийа адаларындан мяскунлашмыш келтлярин дилляри ассимилйасийайа мяруз галса да, хейли келт елементляри инэилис дилиня дахил олмушдур. Келт мядяниййятинин анэло-саксон мядяниййятиндян йцксяк олмасы инэилис дилиня хейли келтизмлярин дахил олмасына имкан вермишдир.
ЫХ ясрдя Британийанын скандинавлар тяряфиндян ишьалы инэилис дилинин лексикасында якс олунмушдур. Хейли сайда скандинав сюзляринин инэилис дилиня дахил олмасы бу дилин лексикасында бюйцк дяйишмяляря сябяб олмуш, инэилис мяншяли
сюзлярин бир гисми архаикляшяряк скандинав сюзляри иля явязлянмиш, дилдя инэилисскандинав синонимлийи хейли сюзляри ящатя етмишдир.
ХЫ ясрдян башлайараг инэилис дилиндя норман-франсыз дилинин тяситри алтында
кюклц дяйишмя баш вермишдир. Франсыз тясири йалныз бир груп сюзцн инэилис дилиня
алынмасы иля дейил, инэилис дилинин лексиконунун ясаслы шякилдя дяйишмяси иля
характеризя олунур. Бир сюзля, инэилис дилинин лексик инкишафында франсыз дилинин
ролу явязолунмаздыр. Яэяр башга диллярдян инэилис дилиня онларъа, йцзляръя сюзляр дахил олмушдурса, франсыз мяншяли алынмалар инэилис дилини кюкцндян дяйишмишдир. Беля ки, мцасир инэилис дилинин лцьят тяркибинин демяк олар ки, йарысы франсыз мяншялидир. Буну конкрет олараг бир нечя сюзцн синонимик ъцтляри арасында
мцшащидя етмяк олур. Инэилис мяншяли ниъе сюзцнцн яксяр синонимляри франсыз
мяншялидир: беаутифул, ъщарминэ, wондерфул, енъщантинэ вя с.
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Франсыз мяншяли алынма сюзлярин ящатя даиряси щяддиндян артыг эенишдир.
Франсыз дилинин тясири нятиъясиндя инэилис дилиня дини, сийаси, щцгуги, щярби, тябият
терминляри вя мцхтялиф мяишят яшйалары иля баьлы сюзляр дахил олмушдур. Онларын
арасында исимляр, фелляр, сифятляр вя диэяр нитг щиссяляри вардыр. Бу алынма лексиканын тясири нятиъясиндя инэилис дили дярин лексик-семантик дяйишиклийя уьрады
ки, бунларын да арасында инэилис-франсыз синонимлийи хцсуси йер тутур. Щяля орта
дювр инэилис дили мятнляриндя аъкноwледэе – ъонфесс, эооднесс-меръй, меет –
ассембле тирли инэилис-франсыз синонимляри эениш йер тутурду. Бунун бир сябяби
ейни мяфщуму билдирян йцзлярля франсыз сюзцнцн инэилис дилиня дахил олмасыдыр.
Франсыз сюзляри ейни мяналы инэилис сюзлярини чох заман аз ишляк синонимляря
чевирир: беаутифул – фаир, дале – валлей, блитще – жойоус
Wоодърафт – форестрй, лоокинэ – эласс – мирроw
Лакин франсыз сюзляри иля доьма инэилис сюзляри арасында синонимлик щеч дя
бцтцн инэилис сюзлярини ящатя етмямиш, онларын бир чоху юз истифадя даирясини
хейли мящдудлашдырмыш, диэяр бир гисми ися архаикляшяряк дилдян чыхмышдыр.
Гядим инэилис сюзляри олан ъйнелиъ, ъйне-стол, ъйнещелм, ъйне-эиерд сюзляри
франсыз мяншяли ройал, тщроне, диадем, дрйнтен иля явяз олунмушдур. Гядим инэилис сюзц олан тщеад («халг») явязиня франсыз мяншяли пеопле бирмяналы шякилдя
дилдя мющкямлянмишдир.
Тщеад щазырда ъоьрафи адларда мцщафизя олунмушдур: Тщеад форд («тще
пеопле’с публиъ форд»).
Бязян инэилис дилиня дахил олан франсыз сюзц инэилис мяншяли синонимин тамамиля башга мяна кясб етмясиня сябяб олмушдур: гядим инэилис дилиндя «пайыз»
мянасында ишлянмиш щяерфест сюзц франсыз дилиндяки ейни мяналы аутумн иля
явяз олунмуш, мцвафиг гядим инэилис сюзц мцасир инэилис дилиндя «мящсул
йыьымы» (щарвест) мянасыны ялдя етмишдир.
Норман ишьалындан сонра инэилис дили франсыз дилиндян чохлу сайда мцъярряд
анлайышлар билдирян сюзляр алмышдыр. Бу анлайышлары билдирян инэилис сюзляринин
яксяриййяти дилдян сыхышдырылмышдыр. Мясялян:
франсыз
инэилис
анъестор
форе-елдерс
беаутй
фаирщоод
аритщметиъ
риме-ърафт
ресиденъе
wанстеад
Синонимлик шяраитиндя бязи щалларда франсыз сюзляри, яксяр щалларда ися инэилис
сюзляри истифадядян чыхырды. Чох заман бир сюзцн диэяри иля явяз олунмасы узун
мцддят тяляб едирди. Цмумхалг дилиндя истифадядян чыхмыш инэилис сюзляриня
йерли диалектлярдя тясадцф едилир. Беля ки, цмумхалг дилиндя ишлянян франсыз сюзц
унъле иля явяз олунан гядим инэилис сюзц еам («дайы») щяля дя шотланд
диалектиндя ишлянмякдядир. Гядим инэилис сюзц андер франсыз дилиндян алынмыш
еwй иля ейни дяряъядя ишлянмиш, лакин тезликля инэилис сюзц андер вя ондан
тюряйян андинэ (сифят) вя андиан (фел) сюзляри истифадядян чыхмышдыр. Бу сийащыны
артырмаг мцмкцндцр.
Мяс: блеад – флоwер («эцл»)
елду – аэе («йаш»)
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адл – дисеасе («хястялик»)
лйфт – аир («щава»)
еарм – поор («йохсул»)
wлитще - беаутй («эюзяллик»)
Франсыз алынмалары инэилис сюзляри иля мцяййян синонимлик ялагясиндя дайаныр вя мяна чаларларына, ейни заманда ишлянмя йерляриня эюря фярглянирляр:
Мяс: тоwн – ъитй («шящяр»)
wисщ – десире («арзу»)
луък – фортуне («талещ»)
фолк – пеопле («халг»)
спееъщ – ланэуаэе («дил»)
Синонимлик тяшкил едян инэилис вя франсыз сюзляри ейни мяфщумлары ифадя едя
билир. Лакин бу заман онлар мцхтялиф мяна инъяликляриня малик олур. Гядим инэилис сюзляри иля франсыз сюзляри арасындакы ясас фярг ондан ибарятдир ки, бунлардан биринъиси халг дилиня даща йахын, даща бяситдир вя мцхтялиф сюзлярля даща
эцълц ялагя йаратмаг имканына маликдир. Щалбуки франсыз дилиндян алынан сюзляр
даща формал вя рясми олмагла йанашы, щяйатын емосионал тяряфлярини якс етдирмяк имканындан чох заман мящрум олур:
Мяс: то дресс (франсыз) «бязямяк», «эейинмяк» вя то ълотще (инэилис) «эейинмяк» сюзлярини мцгайися едяркян то дресс фелинин даща дар мянайа малик
олдуьуну, то ълотще фелининся даща цмумишляк олдуьуну вя мцхтялиф ситуасийаларда бу сюзц ишлятмяйин даща мягсядяуйьун олдуьуну айдын эюря билярик.
Инэилис вя франсыз дилляриндя олан синоним ъцтляринин арасындакы диэяр фярг
ондан ибарятдир ки, онлардан биринъиси данышыг дили цчцн, диэяри ися ядяби дил цчцн
характерикдир:
беэин (инэилис) – ъомменъе (франсыз
щиде (инэ.) – ъонъеал (фр.)
до (инэ.) – аът (фр.)
лоок фор (инэ.) – сеаръщ фор (фр.) вя б.
Инэилис вя франсыз синоним ъцтляри арасындакы фярг бязян соъиал кюкляря малик
олур. Буну бир сыра щейван адларынын синонимлийиндя ашкар едирик. Инэилис дилиндяки сюз щейванын адыны, франсыз дилиндяки вариант ися щямин щейванын ятини билдирир:
инэилис
франсыз
сщееп (гойун)
мутон (гойун яти)
ъалф (дана)
бееф (дана яти, мал яти)
сwине (донуз)
порк (донуз яти)
Беля синонимлик онунла баьлы олмушдур ки, норман ишьалы дюврцндя малдарлыгла мяшьул оланлар садя инэилис халгы идися, щямин щейванларын ясас истифадячиляри, онларын ятиндян аристократ ъямиййяти цчцн лязиз хюрякляр щазырлайанлар
франсызлар идиляр.
Норман ишьалы дюврцндя франсыз дилинин инэилис дилиня тясири о дяряъядя бюйцк олмушдур ки, дилчилярин эялдийи гянаятя эюря инэилис дилинин лцьят тяркибинин
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тян йарысыны франсыз лексикасы тяшкил едир вя бу лексик тябягянин эениш бир групу
инэилис сюзляри иля синонимик мцнасибятдядир.
Арашдырманын нятиъяляри эюстярир ки, инэилис дилиня дахил олан франсыз сюзляри
юзцнцн там семантик йцкц иля дейил, йалныз бир вя йа бир нечя мянасы иля тямсил
олунур. Инэилис дилиндя тамамиля йени лексик-семантик мцщитя дцшдцйцндян
франсыз мяншяли алынмалар чох заман юзцнцн илкин семантикасындан айрылараг
йени номинатив вя фразеоложи семантика ялдя етмишляр. Бу мяналарын бир гисми
Инэилтярянин спесифик тарихи, мядяни, игтисади щяйаты иля ялагядар олараг дяйишмяйя мяруз галмышлар. Бир чох щалларда франсыз алынмаларынын семантик ассимилйасийа нятиъясиндя мянфи мяна кясб етмяси дя мцшащидя олунур. Мисал цчцн,
енормитй («щцдцдсуз», «нящянэлик») щал щазырда «биабырчылыг» мянасыны дашыйыр. Бу ону эюстярир ки, щямин сюз инэилис дилиндяки синонимик гаршылыгларынын
тясири алтында семантик дяйишмяляря уьрамышдыр.
Бир чох франсыз алынмаларынын инэилис дилиндя йалныз бу вя йа диэяр мянасыны
сахладыьыны, диэяр мянасыны ися итирдийини мцшащидя едирик: ассуранъе – «инам»
мянасыны сахламыш, «тящлцкясизлик» мянасыны итирмишдир; ембраъе –«гуъагламаг» мянасыны сахламыш, «юпмяк» мянасыны ися итирмишдир; ассист – «кюмяк етмяк» мянасыны сахламыш, «иштирак етмяк» мянасыны ися итирмишдир.
Беляликля, инэилис дилиндяки синонимик гаршылыгларынын тясири алтында франсыз
дилиндян алынмалар эениш семантик дяйишмяляря мяруз галмышдыр.
Мягалянин актуаллыьы. Инэилис дилинин лексикасына алынма сюзлярин семантик
тясиринин юйрянилмясинин актуаллыьы ондан ибарятдир ки, бу типли сюзляр дилин лексик
тяркибиндя бюйцк дяйишмяляря сябяб олмушдур.
Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик ондан ибарятдир ки, франсыз мяншяли
сюзлярин инэилис дилинин семантик системиня тясири йени фактлар ясасында юйрянилир.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалянин елми нятиъяляри инэилис дилинин лексиколоэийасынын вя семасиолоэийасынын тядрисиндя истифадя олуна
биляр.
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Семантическое влияние французских заимствований
на английский язык
Резюме
Во время норманской оккупации в Британии французские слова
заимствованные из французского языка содействовали появлению
огромной синонимии. Это семантическое явление имело огромную роль в
изменении лексико-семантического характера английского словарного
состава.
Е. Аллащвердиев

Семантик инфлуенъе оф Френъщ борравинэс он
тще Енэлисщ ланэуаэе
Суммарй
Дуринэ тще Норман оъъупатион ин Бритаин тще Френъщ wордс, борроwед фром
тще Френъщ ланэуаэе щаве ъаусед тще аппеаранъе оф а эреат сйнонймй. Тщис
семантиъал пщеноменон щас эреатлй ъщанэед тще лехиъо-семантиъал ъщараътер оф
тще Енэлисщ воъабуларй.
Редаксийайа дахил олуб: 01.12.2014
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Azərbaycan və qaraqalpaq xalqlarının epik
örnəklərində söyləyicilik ənənələri
(Birinci yazı)
Şəbnəm Məmmədli,
AMEA-nın Folklor İnstitutuнун doktorantы
Е-маил: низами.мамедов@маил.ру
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф. Ф.Байат
ф.ц.е.д., проф.Р.К.Рясулов
Açar sözlər: epos, söyləyici, jırau, mətn, bərpa etmək, repertuar
Ключевые слова: эпос, сказитель, жырау, текст, восстановить, репертуар
Key words: epos, Saying, jirau, restoration, song, to restore, text
Azərbaycan-qaraqalpaq folklorunun ümumi mənzərəsi onu göstərir ki, hər
iki xalqın söyləyicilik repertuarında lirik nümunələr əsasən qadınlar tərəfindən,
epik örnəklər əsasən kişilər tərəfindən söylənilməkdədir. Bununla belə burada
epik nümunələrin qadınlar tərəfindən də söylənildiyini qeyd etməyə ehtiyac
vardır. Məsələn, tarixçi-etnoqraf Nikolay Karazin hələ XIX əsrin 70-ci illərində
Cimbay qaraqalpaqları arasında olarkən bir nağılçı-qarının dilindən ―Qadın
xanlığı haqqında nağılı‖ - əfsanəni (yəni ―Qırx qız‖ eposunu) qələmə almışdır
(4, 63).
Söyləyicilər ifa zamanı bir sıra hallarda improvizasiyaya yer verməklə, həm
də mətni uzadıb qısaldırlar. Bu məqama hələ XX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində rus folklorşünası P.Boqatıryov da diqqət yetirmişdir: ―Mətni böyütmək və
ixtisar etmək, onun məzmununa gülüş əlavə etmək, nəhayət deklomasiyanı gücləndirmək, ona jest və mimika əlavə etmək söyləyicidən asılıdır‖ (1, 396). Bundan başqa söyləyicilər nağıl edərkən bir hadisədən digərinə keçir, unudulmuş
məqamlar yaddan çıxdıqda onu mətnin digər bir yerində bərpa edirlər. Onlar
əsasən passiv söyləyicilərdir. Passiv söyləyicilərdən fərqli olaraq peşəkar söyləyicilər bu işlə peşəkar səviyyədə məşğul olanlardır. Onlar bu sahədə, bir tərəfdən, eşitdiyi bu və ya digər mətni yüksək şəkildə yadda saxlama bacarığı nümayiş etdirməklə, repertuarında çoxsaylı mətnlər qoruyub saxlayırlar.
Əlbəttə, qeyd etdiyimiz məqamlarla yanaşı bəzi söyləyicilərin ustad yanında
təlim keçib formalaşması bu peşənin yüksək səviyyədə mənimsənilməsinə kömək edir. Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, ―ustad-şagird (şəyird)‖ ənənəsi
Azərbaycan dastançılıq ənənəsində, aşıq folklorunda daha tez-tez rast gəlinən
olduğu kimi, digər türk xalqları, qaraqalpaq folkloru üçün xüsusilə xarakterikdir. Belə ki, qaraqalpaq, qazax və qırğız epik nümunələrinin mövcudluğunda
və yayılmasında da bu ənənə geniş yer tutur. Bu baxımdan qaraqalpaq jıraularının və qırğız manasçılarının fəaliyyəti xalq arasında böyük hörmətə layiqdir.
Təcrübəli sənətkar-jıraular və manasçılar sənətin sirlərinə tam şəkildə yiyələn58
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məyincə onların xalq arasında görünməsinə imkan vermirdilər. Sənətə belə münasibət, bir tərəfdən, onların öz işinə verdiyi qiymətin ifadəsi idisə, digər tərəfdən, milli dəyərlərin qorunmasına və onların nəsillərdən nəsillərə ötürülməsinin
bariz nümunəsi idi.
Jırauluq istedadı qaraqalpaqlarda Allah tərəfindən gələn sehrli bacarıq kimi
nəzərdən keçirilir. Məşhur jırauların hər birini Allah tərəfindən göndərilmiş dərviş uğurladıqdan sonra onlar bu sənətə yiyələnir və məhz bundan sonra əsl söyləyici statusu qazanırdılar. Belə məlumatlarla biz Nurabılla jırau, Yesemurat
jırau, Qurbanbay jırau, Yerpolad jıraunun bioqrafiyalarında tanış oluruq. Qaraqalpaqların tarixindən məlumdur ki, jıraular xan saraylarında yaşamaqla, xanların inanılmış adamları idi. Digər xalqlar, o cümlədən altaylar, şorlar, xakaslar,
dolqanlar, teleuitlər, tölengitlər söyləyiciləri ―kayçi‖ adlandırırlar. ―Kay‖ ―küy‖
sözündən əmələ gəlməklə musiqi alətini bildirir, ―kayçi‖ isə ―küyçü‖ musiqi
alətində ifa edəndir. Tatarlar söyləyicilərə ―jırşı‖, başqurdlar ―sasen‖, azərbaycanlılar, Anadolu türkləri ―aşıq‖ – ―dastançı-aşıq‖, qazaxlar – ―şeşen‖, malkarlar ―ırçı‖, türkmənlər və özbəklər ―baxşı‖, yaqutlar ―olonxosut‖ deyirlər. Müxtəlif türk xalqlarında söyləyiciləri jırau, sasen-şeşen, aşıq, dastançı-aşıq adlandırırlar ki, onların hamısının etimoloji baxımdan ―küy‖ sözündən əmələ gəlməsi
və onlardan hər biri hər bir xalqda təxminən eyni ictimai rol yerinə yetirdiyi
məlumdur. Əgər bir sıra xalqlarda söyləyicilik (məsələn, dolqanlarda, şorlarda,
qaqauzlarda) əsas peşə deyildirsə, qaraqalpaq jırauları peşəkar olmaqla, onlar
sənətlərini məşhur söyləyicilik məktəblərində formalaşdırmaqla öz işinin sənətkarına çevrilirdi. Qaraqalpaq jırauları batırların qəhrəmanlığını əks etdirən xalq
dastanlarını qopuzun (kobızın) köməyi ilə ifa etmişlərsə, lirik dastanları tamamilə fərqli manerada ortaya qoymuşlar. Jırau və baksı sənəti ilə yalnız peşəkarlar məşğul olmuşlar. Qaraqalpaq folkloru tarixində jıraunun eyni zamanda
həm də baksı olduğu faktı ilə qarşılaşmışlar. Jırau yaradıcılığının öyrənilməsi
həm də xalq sənətinin öyrənilməsi deməkdir. Eyni zamanda qeyd etməyə ehtiyac vardır ki, epik söyləyicilər həm də müəyyən mənada xalq siyasətini həyata
keçirənlər olmuşlar. Onlar xanların, şahların məsləhətçiləri olmaqla yanaşı, döyüşlər zamanı ordunun önündə gedərək əsgərləri poetik sözləri ilə ruhlandırır,
hətta bəzi hallarda onlara rəhbərlik də edirdilər. Məsələn, Soppaslı Sıpıra jıraunun (XIV) vaxtilə şahın məsləhətçisi olduğu, Dosmambet jıraunın (XV) və Qazı Tuqan jıraunın (XVI əsr) hərbi rəislər olduğu haqda məlumatlar vardır. Bundan başqa Mərkəzi Asiyada olmuş Avropalı səyyah Marko Polo XIII əsrdə yaşayan söyləyicilərin rolundan danışarkən onların şahlarla yanaşı oturduğunu,
onlara müxtəlif içkilər süzdüyünü, hökmdarla bərabər qidalandığını, öz davranışlarında sərbəst olduqlarını bildirmişdir (5).
Qaraqalpaqlarda ―baksı‖lar lirik dastanları dutar vasitəsi ilə ifa edənlərdir.
Qazax və qırğızlarda ―baxsı‖ bəd ruhları qovan insanlara deyilir. Doğrudan da
―baxsı‖ sözünün ən qədim xassələrindən biri insanları söz ilə müalicə etməsi
idi. V.Bartoldun qeyd etdiyinə görə sanskrit dilində ―bxisşu‖ Budda monaxı,
kahin deməkdir. Monqollarda isə bu sözlə həkimi, cərrahı, kalmık və mançjurlarda din xadimləri və qeydiyyatçıları, uyğurlarda siyahıya alanları, cığatay, Qı59
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zıl Orda, Kazan və Krım xanlarında hərbi qeydiyyat katiblərini, türkmənlərdə
isə tayfa ağsaqqallarını belə adlandırmışlar (2, 501). ―Jırau‖ sözünün mənşəyi
elmi ədəbiyyatda, qaraqalpaq folklorşünaslığında kifayətqədər tədqiq olunmuşdur. Bu sahədə N.Davkarayevin, İ.Sagitovun, K.Ayımbetovun, K.Maksetovun,
T.Adambayevanın, A.Alımovun, M.Jiyemuratovun, S.Bahadırovanın və başqalarının tədqiqatları mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə, qaraqalpaq jırau sənətinə
dünya folklorşünaslarının diqqətini yönəldə bilmişdir.
Epik söyləyicilik ənənələri yaqut, qazax, qırğız, özbək, türkmən, qaraqalpaq, Azərbaycan, Anadolu türkləri, saka, yaqut, xakas və digər türk xalqlarında
bu və ya digər şəkildə bu gündə saxlanılmaqdadır. Epik söyləyici elə istedad sahibidir ki, o, yaddaşında xeyli dastanlar, minlərlə nəzm nümunələri saxlamqla
onları əzbər demək bacarığına malikdir. Söyləyicinin yüksək intellekti əksər
hallarda onun hansı jıraunun şəyirdi olması ilə bağlı olmuşdur. N.Davkarayev
və K.Ayımbetov qaraqalpaq jıraularını iki söyləyicilik məktəbinə - Soppaslı
Sıpıra jırau, yaxud XIV əsr söyləyicilik məktəbi (bu qaraqalpaq söyləyiciliyinin
inkişaf etdiyi dövrdür) və Jiyen Jırau söyləyicilik məktəbiinə (bu, söyləyiciliyin
çiçəkləndiyi XVIII əsrdir) bölmüşlər. Soppaslı Sıpıra jırau söyləyicilik məktəbinin inkişafında Qazı Tuqan jırau, Dosmambet jırau, Şalkiiz jırau və b. Böyük rol oynamışlar. Onların repertuarında ―Yedige‖, ―Yer Şoray‖, ―Alpamıs‖,
―Maspatşa‖, ―Yer Sayın‖, ―Şəryar‖ və digər dastanlar daha çox yer almışdır.
XVIII əsrdə isə Jiyen Jırau timsalında qaraqalpaq söyləyicilik məktəbi yeni inkişaf dövrünə qədəm qoymuşdur. Qaraqalpaqların tarixindən məlumdur ki, bu
dövrdə qaraqalpaqlar əsasən iki yerə ―yuxarı‖ və ―aşağı‖ hissələrə bölünürdü.
Jiyen Jırau hər iki qrup qaraqalpaqların söyləyicisi idi. Milli folklorşünaslıqda
Qaraqalpaq jırau məktəbləri faktik olaraq biri digərinin davamı kimi dəyərləndirilir.
XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində epik yaradıcılığından bəhs etdiyimiz xalq ―yuxarı‖ və ―aşağı‖ qaraqalpaqlara bölünməklə ―yuxarı‖lar Buxara,
Zərəfşan, Səmərqənd ətraflarında - Şankay, Qazaxbay, Xalmurad kimi söyləyicilər; ―aşağı‖ qaraqalpaqlarda Aytuar, Kabıl, Jiyemurad, Nurabılla, Jesemurad
və başqa bu kimi jıraular var idilər. ―Yuxarı‖ qrup qaraqalpaq jırauları adətən
daha güclü olurdular. ―Aşağı‖ qrupdakı jıraular ustalığa yiyələnmək üçün ―yuxarı‖ qrup jırauların yanına öyrənmək məqsədi ilə daha çox gedirdilər. Ümumiyyətlə, türk xalqlarının söyləyicilik məktəbində belə ənənə mövcud idi. Məsələn, akad. V.Jirmunski də vaxtı ilə özbək baxışlarını Nurəddin və Bulunqur
məktəblərinə bölməklə Fazil Yuldaşla Erqaş Cümənbüblül oğlunu bu məktəblərin ən böyük nümayəndələri kimi nəzərdən keçirirdi. Qaraqalpaq jırauları Bulunqur məktəbi jırau və baxşıları ilə daha çox təmasda olurdular. Nurəddin
məktəbində romantik dastanlar ifa olunduğu halda, Bulunqur məktəbində qəhrəmanlıq dastanlarına yer verilirdi. Bu onu sübut edir ki, etnik-ifaçılıq sənətini
öz məharəti ilə tənzimləyən jırau və baxşıların bu sahədəki fəaliyyəti dərin köklərə malik ənənəyə dirənirdi. Jırauluq, baxşılıq, ozanlıq, aşıqlıq sənətinə məxsus
dünyagörüşü və ifaçılıq sənəti yüzillərboyu türk etnosu, o cümlədən azərbay-
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canlıların və qaraqalpaqların çevrəsində yaranıb davam etdirilmiş, zaman keçdikcə püxtələşmiş, inkişaf etdirilərək formalaşdırılmışdır.
Tədqiqatlarda Mərkəzi Asiyada yaşayan türk xalqları arasında oğuz-qıpçaq
söyləyicilik məktəbindən də söhbət gedir (6). Oğuz söyləyicilik məktəbi əsasən
ticarət daha çox inkişaf etmiş şəhərlərdə üstünlük təşkil etmişdirsə (uyğur, türkmən, özbək, Azərbaycan, Türkiyə), qıpçaq söyləyicilik məktəbi köçəri həyat
tərzi keçirən (qaraqalpaq, noğay, qazax) xalqlar arasında geniş yayılmışdı. Qıpçaq söyləyicilik məktəbində ―Alpamıs‖, ―Koblan‖, ―Yedige‖, ―Yer Tarqın‖ kimi dastanlara üstünlük verilmişdirsə, oğuz məktəbində ―Yusif və Əhməd‖,
―Qoroğlu‖, ―Qərib və Sənəm‖, ―Tahir və Zöhrə‖ dastanlarının ifası üstünlük
təşkil etmişdir. Qeyd etdiklərimiz sübut edir ki, qaraqalpaq söyləyiciləri öz kökləri ilə qıpçaq ənənələrinə daha yaxındır. Lakin bu heç də o demək deyildir ki,
qaraqalpaqlarda oğuz məktəbi romantik süjetlərinə söykənən dastan nümunələri
yoxdur. Qaraqalpaq jıraularının yaradıcılığı yazılı ədəbiyyat kimi öz tarixinə, öz
yaradıcı simasına malikdir. Qaraqalpaq jıraularının yaradıcılığını öyrənərkən bu
ənənənin onun inkişafında ən qədim dövrü qeyd etməyə ehtiyac vardır. Burada
Azərbaycan xalqının, o cümlədən bütün türklərin müqəddəs və nadir incisi hesab edilən ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarında aparıcı obraz kimi əksini tapmış
Dədə Qorqud portretinə nəzər salmaq lazımdır. Dədə Qorqud müdrik el ağsaqqalı kimi oğuz tayfaları içərisində boy boylayıb, soy soylamaqla məşğul olmuşdur. Deməli, o da söyləyicidir. Lakin qaraqalpaq söyləyicilərinin portreti bununla heç də tam şəkildə qarşımızda dayanmır. Buna görə jıraulığın tarixi inkişaf dövrünə nəzər salmalıyıq. Belə olduğu təqdirdə görürük ki, XIV-XV əsrlər
qaraqalpaq jıraularının formalaşıb klassik mərtəbəyə yetişdiyi mərhələdir. Və
bu dövr, Soppaslı Sıpıra jırau, Qazı Tuqan jırau, Şalkiiz jırau, Dosmambet jırau,
Həsən Qayğılı, Jirenşe şeşen (müdrik) kimi söyləyicilərlə əlamətdardır. Eyni
zamanda bu dövr şərti olaraq ikinci mərhələ də adlana bilər. Qaraqalpaq söyləyicilərinin yetişdiyi üçüncü mərhələ XVIII-XIX əsrləri əhatə edir ki, yuxarıda
biz məsələyə ötəri də olsa toxunmuşduq. Bu dövrdə yaradıcılığı çiçəklənənlər
sırasında Jiyen Jırau, Şankay jırau (1814-1889), Jiyemurad jıraunın (18361908) adlarını çəkmək olar. Dördüncü mərhələ isə XX əsrin əvvəllərindən günümüzə qədər gəlib çatan bir dövrü əhatə edir. Bu dövr söyləyiciləri sırasında
Yerpolad jırau (1861-1938), Nurabılla jırau (1888-1957), Qurbanbəy jırau
(1876-1958), Cumabəy Bazarov (1927), Şahmurad jırau (1925-1998), Cumabəy
Seydullayev (1932), Qiyas jırau (1903-1974), Qaibnəzər jırau (1887-1962),
Jaksılık jırau (1934) və başqalarının adları qeyd oluna bilər.
Qaraqalpaq jırauları sənətə böyük məsuliyyətlə yanaşırdılar. Ustalığı daha
yüksək həddə qaldırmaq üçün onlar öz repertuarları üzərində işləyir, ustadlarının məsləhətlərinə qulaq asır, tələblərini yerinə yetirirdilər. Əgər Qaraqalpaqstanın bir ərazisində yaşayan əhali ―Alpamıs‖ dastanına Yerpolad jırau və
Oğuz jıraunın ifasında qulaq asardısa, başqa bir dəfə eyni dastanı Nurabılla
jıraunın ifasında eşitməyi xoşlayırdı. Çunki onlardan hər birinin ifasında dastan
mətnin özünəməxsus xüsusiyyətləri üzə çıxır. Jırau melodiyası bir-birindən
fərqlənirdi. Eyni melodiya müxtəlif jırau variantları ilə ortaya çıxırdı ki, akade61
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mik V.Jirmunskinin qənaətinə görə türk xalqlarının orta əsrlər eposu və onlarla
bağlı olan şifahi rəvayətlər epos söyləyicisi simasında və şaman kimi nəğməkar
obrazını öz qədim poetik idealizasiyasında qoruyub saxlayırdı. (3, 271).
Qeyd etdiklərimiz sübut edir ki, Azərbaycan və qaraqalpaq xalqlarının epik
söyləyicilik ənənələri dərin köklərə malik olmaqla əsrlər boyunca inkişaf edib
formalaşmışdır.
Мягалянин актуаллыьы. Мягалядя Азярбайъан вя гарагалпаг халгларынын
епик юрнякляриндя сюйляйиъилик яняняляринин бир сыра хцсусиййятляри юйрянилир.
Азярбайъан дастанчыларынын вя гарагалпаг жыранларынын щяр ики халгын епос нцмуняляринин чаьдаш дюврцмцзя чатдырылмасында, устад-шаэирд яняляляринин сюйляйиъиляринин репертуарына мцсбят тясири вурьуланыр.
Мягалянин елми йенилийи. Тягдим олунмуш мягалянин елми йенилийи ондан
ибарятдир ки, бу йазылы Азярбайъан-гарагалпаг сюйляйиъилик яняняляринин уйьун
вя фяргли хцсусиййятляринин нязяри-практик планда арашдырылмасы илк дяфядир. Индийя гядяр Азярбайъан вя гарагалпаг дастанчылыьында сюйляйиъилик яняняляри елми тящлил обйекти вя предмети кими чыхыш етмямишдир.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Бу мягалянин практик ящямиййяти илк нювбядя онун мцгайисяли епик мянбялярин тиположи мцстявидя тядгиги
иля баьлы нцмуняляри ортайа гойур. Мягалядян Азярбайъан-гарагалпаг шифащи
халг йарадыъылыьынын бязи мясяляляриндя йардымчы вясаит кими истифадя олуна биляр.
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Ш. Мамедли

Традиции сказительства в азерайджанских и
каракалпакских эпических щбразцах
(Статья первая)
Резюме
В статье определяется роль и место сказителей в распространении и
передаче из поколения в поколение эпических образцов обоих народов.
Указывается на то, что в репертуаре тюркском сказительство лирические
образцы в основном исполняются женщинами, а эпические мужчинами.
Сказители обоих народов в некоторых случаях укорачивают и удлиняют
текст, иногда забытые места восстанавливаются в последующих отрезках
текста, что не является существенным в передаче общего содержания
дастана. В статье особо подчеркивается роль каракалпакских жырау и
азербайджанских ашугов в популяризации народных дастанов.

Sh. Mamedli

Traditions of sayings in Azerbaijan
аnd garagalpag epos
(The first article)
Суммарй
The role of tellers spreading in Azerbaijan and garagalpag epos and
trasfering them to the future generation and looked through their place, the folk
songs by the women tellers among people, telling the epic samples by the men
is paid much attention in this article. In some cases lengthening and shortening
the texst by the tellers, to pass from one event to the other, to restore
unforgotten cases from one plase in the other place of the text is noted. In
transferring garagalpag epos to us national jirau traditions are appreciated by
Azerbaijani ashigs and in epos.
Редаксийайа дахил олуб: 30.11.2014
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Аталар сюзляриндя поетик квантитативлийин
лингвокогнитив ясаслары
(Azərbaycan, türk, türkmən atalar sözləri əsasında)
Dürdanə Əliyeva,
Bakı Slavyan Universitetiнин dosenti
Е-маил: durdana_a@mail.ru
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф.И.Б.Казымов
ф.ц.ф.д., дос.Т.А.Гулийев
Ачар сюзляр: тцрк аталар сюзляри, ономастик ващидляр, мятндя хцсуси адларын
семантикасы, експрессивлик, квантитативлик
Ключевые слова: тюркские пословицы, ономастические единицы, семантика имени собственного в тексте, экспрессивность, квантитативность.
Key words: тurkish proverbs, onomastics units, semantics proper name
in the text, expressiveness, amount.
Poetik onomastika – xüsusi isimlərin tədqiqində sürətlə inkişaf edən sahələrdən biridir. O şifahi və yazılı ədəbiyyat mətnlərinin öyrənilməsinə əsaslanır. Bu
gün istər türkologiyada, istər rus, istərsə də Avropa dilçiliyində onimlərin müxtəlif tipli mətnlərdə istifadəsinin xarakterinin təhlili ilə bağlı saysız-hesabsız
araşdırmalar mövcuddur (F.Xalıqov, Q.Mustafayeva, D.T.Əliyeva, L.Piriyeva,
H.Яliyeva və b. Azərbaycan dilçiliyində; O.İ.Fonyakova, M.V.Qorbanevskiy,
E.B.Maqazanik, M.V.Karpenko, S.İ.Zinin, L.Mşetinin, V.N.Mixaylov və b. rus
dilçiliyində; Abduraxmanov D., Bektemirov X. və b. – özbək dilçiliyində;
F.Türkmən, S.Sakaoğlu, S.Türkmen, A.Duymaz, A.Erol, K.Yund və b. – türk
dilçiliyində...). Bu araşdırmalar əsasən iki istiqaməti əhatə edirdi: birincisi – şifahi və yazılı poetik mətnlərdə onomastik vahidlərin etimoloji araşdırılması;
ikincisi – şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrində onomastik vahidlərin ekspressivliyi. Daha mürəkkəb araşdırmalarda birinci istiqamət tarixi-müqayisəli
metoda istinadən aparılmışdır. Maraqlıdır ki, ikinci istiqamətin məhz tarixi-müqayisəli aspektdən yanaşılaraq öyrənilməsinə maraq göstərilməmişdir (burada
qohum və ya yad dillərin şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrinin istər ədəbiyyat, istərsə də dil baxımından müqayisəli-qarşılaşdırılması nəzərdə tutulmur,
burada məhz bu ədəbiyyat nümunələrində onomastik vahidlərin qarşılaşdırılaraq, müqayisə edilərək öyrənilməsi nəzərdə tutulur). Ən yaxşı halda ikinci istiqamətin araşdırılması zamanı onomastik vahidlərin etimoloji xüsusiyyətlərinə
istinad edilərək üslubi çalarlıqları açılmış, məhz adın etimologiyasının onun
mətndə müəyyən bir üslubi mövqe tutmasında rolu təhlil edilmişdir.
Təqdim edilən məqalədə məqsəd üslubi əlamət kimi özünü göstərən kvantitativliyin atalar sözləri və məsəllərdə onomastik vahidlərin tərkibində müəyyənləşdirilməsi və bununla da türk dillərində onomastik vahidlər vasitəsilə kəmiyyət və həcm anlayışının ifadəsinin təhlilidir. Araşdırmanın obyekti oğuz qrupu
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türk dillərinin atalar sözləri, predmeti isə kvantitativliyə malik olan onomastik
vahidlərdir. Tədqiqat koqnitiv analiz və təsviri-analtik metod əsasında aparılmışdır.
Dilçilikdə kvantitativlik kateqoriyası linqvistikada kəmiyyət kateqoriyası kimi tanınır və obyektiv gerçəkliyin universal məntiqi-semnatik kateqoriyasını
təmsil edir. Bu gün koqnitiv dilçiliyin aktual problemlərindən birinə çevrilən
kvantitativlik təkcə bizim tanıdığımız miqdar məzmunlu sözlərdə deyil, digər
dil vahidlərində də öyrənilir. Linqvistik tədqiqatlara görə kvantitativliyin ən
yaxşı ifadəsi saylarla isimlərin kontekstdaxili qarşılıqlı təsiri nəticəsində mümkün olur. Folklor nümunələrində, daha dəqiq desək, atalar sözlərində poetik
mətn kvantitativliyi daha çox ―tək dil vahidi‖ modelində özünü göstərir (yəni
bir söz əlavə vasitələr olmadan kəmiyyət anlayışını ifadə edir). Bu modellərin
kvantitativ təbiətinin yaranma səbəbi isə onların mətndaxili məlumat blokuna
daxil olmalarıdır. Rus dilçiliyində L.Q.Aqulenko (1984), E.İ.Bukreyev (1985),
E.V.İqnatyev (1999), A.A.Kim(1999), Y.S.Kuzin (2002), O.V.Sluqina (2006)
tərəfindən kvantitativlik linqvistik baxımdan araşdırılsa da, mövcud tədqiqatların heç birində onomastik vahidlərin kvantitativliyi öyrənilməmişdir. Digər
bir tərəfdən tədqiqatçıların hamısı poetik mətnin kvantitativliyinin aktivləşdirilməsinin əsas yollarını təhlil edərkən həmişə cüt madelləri (say+isim, kəmiyyət mənalı sifət və əvəzliklər+isim) təqdim edirlər. Amma bu günə qədər
aparılan araşdırmalar və dil faktlarının təhlili göstərdi ki, dildə öz məzmunlarında kəmiyyət, ölçü, həcm anlayışlarını ifadə edə bilən vahidlər də mövcuddur ki, bu sıraya onomastik vahidləri də aid etmək olar.
Onomastik vahidlərdə bu əlamətin aşkarlanması üçün bütün üslubi çalarların müəyyənləşdirilməsində olduğu kimi mətnin olması vacibdir, çünki təhlil
mətndən dil vahidinə doğru aparılır. Mətn daxilində - poetik mühitdə kvantitativliyə malik olan onomastik vahidlər konkretlikdən uzaqlaşır və bununla da
poetik obrazlılıq qazanmış olurlar. (Deməli, kvantitativlik ada poetik obrazlılıq
qazandıran vasitələrdən biridir).
Onomastik vahidlərin kvantitativliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün atalar
sözlərinin seçilməsi təsadüfi deyil. Beləki, bu günə qədər aparılmış bütün linqvistik tədqiqatlarda poetik mətn dilin bütün potensial imkanlarını özündə əks etdirə bilən mühit hesab edilir. Atalar sözləri isə poetik mətnin ən kiçik və eyni
zamanda döyük mətnlərin ifadə edə biləcəyi geniş bir mənanı özündə birləşdirə
bilən növüdür. Adi mətnlərdən fərqli olaraq poetik mətnlərdə dil vahidləri daha
çox emosional-estetik keyfiyyətləri ifadə edə bilirlər ki, bunun da əsasında
komponentlərin çoxmənalılığı, istənilən bir elementin məna tutumu (məna yığcamlığı və məna genişliyi), semantik və qrammatik qarşıdurmaların mövcudluğu, həmçinin bədiilik dayanır (1).
Atalar sözlərində kəmiyyət anlayışının digər dil vahidlərinin semantikasına
sirayət edərək ifadə olunması mətndə konkret üslubi funksionallığı ifadə edir.
Digər dil vahidləri sırasına özlərində təklik, vahidlik ifadə edən onomastik vahidlər də daxil olur, onlar atalar sözlərinin tərkibinə keçməklə ümumi don geyir
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və çoxluğa şamil edilirlər. Məhz bu dil oyunu onların kvantitativlik ifadə etmələrinə şərait yaradır.
Təbii ki, bu funksionallığın dərin milli-mədəni əsasları vardır və mətn səviyyəsində verbal strukturların təfəkkürə təsiri nəticəsində reallaşır. Məsələn:
Abbas Abbasdan, Abbas da kor Abbasdan (bu nümunədə eyni bir adın təkrarı
vasitəsilə kvantitativlik ifadə olunmuşdur); Gəzdi İranı, Turanı, cənnət gördü
buranı; Həmid xəstə, Həsən xəstə, Nadirqulu can üstə (Bu nümunələrdə kvantitativliyin ifadəsi üçün adların sadalanmasından istifadə edilmişdir); Şah Abbasa yaradı, keçəl Abbasa yaramadı?! (Azərb.) (Bu nümunədə də kvantitativliyin
yaradılması üçün eyni adın təkrarına müraciət edilmişdir. Lakin əvvəlki nümunədən fərqli olara adın əvvəlində fərqləndirici əlamət verilir ki, bu da çoxluğun
müxtəlif xarakterdə olmasına işarədir); Acemi nalbant, nalbantlığı, Kürt`dün
eşeğinde öğrenir; Acem`siz Türk olmaz, başsız börk olmaz; Acem kılıcı gibi iki
tarafa da çalar; Akşam Hacı Mehmet, şimdi eskici Yahudi mi?; Arap doyunca
yer, Acem (fars) çatlayınca (türk); Türkmen dürteni öldürmez (türkmən) (Bu
nümunələrdə müqyisə aparılır, lakin müqayisə iki fərqli toplumu əhatə edir).
Göstərilən nümunələrin hər birində onomastik vahidlər kvantitativliyə malikdirlər. Onlar mətnin tərkibində xüsusi bir kolorit, ekspressiv rəng, obrazlılıq ifadə
etməklə, poetik nitqin əsas funksiyalarından birini rellaşdırmış olurlar.
Atalar sözlərindəki onomastik vahidləri nəzərdən keçirsək etnonimlərin daha çox kvantitativliyə malik olduqlarını görərik. Bunun səbəbi isə etnonimlərin
bir nəfəri yox, böyük bir toplumu adlandırmasıdır. Yəni onlar mətn daxilinə girmədən belə toplu isimlər kimi kvantitativliyə malik olurlar. Atalar sözlərinin
tərkibinə daxil olduqdan sonra isə bu kvantitativlik daha da artır: ―Cuhud qan
görüb‖\1\, ―Ərəb öldü qan düşdü‖\2\, ―Qaraçı qaraçıya öpüş verməz‖\3\, ―Ləzgiyə dedilər: göyə çıxa bilərsənmi? Dedi: bəkməz yesəm çıxaram‖\4\, ―Tatın
gəlişi, türkün görüşü‖\5\, ―Türkmən tənbəl olur (Azərb.)\6\; ―Arap süresidir geçilmez‖\7\, ―Çingene çalar, Kürt oynar, ben böyle düğün görmedim‖\8\, ―Ermeni’de irfan, Yahudi’de pehlivan bulunmaz‖\9\, ―Hindû hırkası gibi kırk yamalı‖\10\, ―Türkün ilk hücumundan korkulur‖(türk)\11\, ―Türkmen dönügi ähli
zatdan nejis görýär, iň soňky peslik hasaplaýar‖ (türkmən) \12\.
Nümunədə verilən atalar sözlərində etnonimlər kəmiyyət anlayışını fərqli
şəkildə ifadə edirlər – 1, 2, 3, 4, 8-ci nümunələrdə etnonim bir nəfəri; 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12 –ci nümunələrdə isə çoxluğu ifadə edir. Amma nümunələrdən də göründüyü kimi bu onomastik vahidlərin semantikasında kəmiyyət anlayışı anlaşılmaz formada olur, yəni konkret deyil və onu sadəcə olaraq ümumi şəkildə
ifadə edirlər.
Türk poetik kommunikasiyasında ―kəmiyyət anlayışının ifadəsi bədii koqnisiya prosesidir. Kvantitativ konsept insanın kəmiyyət haqqında bildiklərinin,
düşündüklərinin mental reprezentasiyasıdır‖ (2). Kəmiyyət anlayışı bütün canlı
və cansız varlıqlara aid edilə bilər. Lakin tək varlıqların – onomastik vahidlərin
öz semantikasında poetik mətnin təsiri ilə kəmiyyət anlayışını ifadə etmələri hər
bir xalqın milli-mədəni, etnik təsəvvürləri və dünyagörüşü ilə sıx bağlı olan bir
məntiqi-semantik hadisədir.
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Türk dilli folklor nümunələrində kvantitativliyin konseptual mühiti özünü
müxtəlif formalarda göstərir: gündəlikdən tutmuş (insan nə bilir və düşünür),
üslubi elkspressivliyə qədər (insan nə ehtimal edir və təsəvvür edir) bunu müşahidə etmək mümkündür. Bu məqalədə türk dilli atalar sözləri və məsəllərində
ümumdil hadisəsi olan kvantitativliyin aşkarlanması məqsədilə aparılmış linqvokoqnitiv tədqiqat göstərdi ki, türk dillərində kəmiyyət, miqdar, ölçü, vahidlik
və s. kimi anlayışların ifdə formaları çox zəngindir. Kvantitativliyin ümumi sahəsini əks etdirən bu konseptlər türk atalar sözlərində müxtəlif dil vahidlərinin
köməkliyi ilə aktivləşərək, insanın ətraf mühit haqqında təsəvvürlərini əks etdirir. Bu dil vahidləri içərisində onomastik vahidlər də vardır ki, onlar da insanın
dildənkənar biliklərini tam əks etdirə bilirlər.
Bu məqalədə türkdilli atalar sözləri və məsəllərində ümumdil hadisəsi olan
kvantitativliyin aşkarlanması məqsədilə aparılmış linqvokoqnitiv tədqiqat göstərdi ki, türk dillərində kəmiyyət, miqdar, ölçü, vahidlik və s. kimi anlayışların
ifаdə formaları türk dillərində çox zəngindir. Kvantitativliyin ümumi sahəsini
əks etdirən bu konseptlər türk atalar sözlərində müxtəlif dil vahidlərinin köməkliyi ilə aktivləşərək, insanın ətraf mühit haqqında təsəvvürlərini əks etdirir. Bu
dil vahidləri içərisində onomastik vahidlər də vardir ki, onlar da insanın dildənkənar biliklərini tam əks etdirə bilirlər.
Мягалянин актуаллыьы. Тягдим олунан мягалянин актуаллыьы щал-щазырда
когнитив дилчилийин ясас проблемляриндян бири олан квантитативлийин тякъя мигдар
мязмунлу сюзлярдя дейил, ейни заманда диэяр дил ващидляриндя дя юйрянилмясиндян ибарятдир.
Мягалянин елми йенилийи. Бу мягалянин елми йенилийи ономастик ващидлярин
квантитативлийинин мцяййянляшдирилмясиндя аталар сюзляринин сечилмясидир.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян дилчилик, лингвистика
вя ономастика сащясиндя чалышан тядгигатчылар истифадя едя билярляр.
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Д. Алиева

Поэтика ономастических единиц в пословицах
Огузской группы тюркских языков
Резюме
В статье первые были вовлечены в исследования азербайджанские и
тюркские и туркменские пословицы, проанализирован их ономастической
состав с семантической точки зрения, раскрывается когнитивной-прагматический характер и исследуются квантитативность как экспрессивное
окраска ономастических единиц в составе пословиц.
Д. Алиева

Poetics of onomastic units in proverbs Oguz group
of Turkic languages
Summary
In article the first were involved in researches the Azerbaijani and Turkic
and Turkmen proverbs, the structure from the semantic point of view is analyst
their onomastic unit’s, cognitive-pragmatical character reveals and are
investigated a kvantitativnost as expression's coloring the onomastic of units as
a part of proverbs
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Milli biblioqrafiyanın inkişafının bəzi məsələləri və
Azərbaycan kitabına dair milli biblioqrafik vəsaitlərdə
ekelogiyaya dair informasiyanın əks olunması xüsusiyyətləri
İradə Əliyeva,
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının dissertantı
Е-маил: ирада40@рамблер.ру
Rəyçilər: пед.ц.ф.д., дос. Н.И.Исмайылов
пед.ц.ф.д., дос. П.М.Щясянова
Açar sözlər: ekologiya, sənəd-informasiya resurları, axtarış imkanları
Ключевые слова: экология, информационно-документальная база, библиографические ресурсы, поисковые возможности
Key words: ecology, document-information basa, bibliographic resourse,
research opportunity
İnsan fəaliyyətinin bir çox sahələri kimi ətraf mühitin mühafizəsi və onun
nəzəri əsası olan ekologiya elmi öz sənəd-informasiya tələbatının intensivliyinə
görə xeyli inkişaf etmiş sahələrdən biridir. Əgər nəzərə alsaq ki, təbiətin qorunması bəşəriyyətin taleyi üçün necə böyük əhəmiyyət kəsb edir, sənəd-informasiya tələbatının vaxtlı-vaxtında, tam və keyfiyyətli şəkildə ödənilməsinin praktikada, Sənəd-kommunikasiyalar sisteminə daxilı olan bütün təsisatlarda reallaşdırlmasının necə aktual bir məsələ olduğunu qiymətləndirmək mümkündür.
Məlumdur ki, Sənəd-kommunikasiyalar sisteminin təsisatlarının hər birində
biblioqrafik fəaliyyət həyata keçirilir. Lakin bunların içərisində kitabxanaları
və kitab palatalarını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bu təsisatlar xüsusən də biblioqrafik informasiyanın kommunikativ funksiyasının yerinə yetirilməsi ilə ətraf mühitin mühafizəsi və onun nəzəri əsası olan ekologiya elminin sənəd-informasiya təminatını təşkil edir, tənzimləyir, burada sənəd-tələbatçı arasında uyğunluğun reallaşmasında əhəmiyyətli rol oynayırlar. Bəs bizim bəhs etdiyimiz
sahə üzrə biblioqrafik informasiyanın kommunikativ funksiyasının yerinə yetirilməsində, ətraf mühitin mühafizəsi və onun nəzəri əsası olan ekologiya elminin sənəd-informasiya təminatına yardım göstərilməsində biblioqrafik məhsulun hansı növü daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir? Müşahidələr göstərir ki, bu
vəzifənin yerinə yetirilməsində milli biblioqrafiyanın və onun xüsusi növü kimi
dövlət uçot-qeyd biblioqrafiyasının böyük rolu vardır. Bu rol dünyanın mükəmməl biblioqrafik fəaliyyətə və biblioqrafik vəsaitlilər sisteminə malik ölkələrində özünü bariz şəkildə nümayiş etdirir. Bizim fikrimizcə, bu baxımdan Azərbaycan da istisna təşkil etmir. Azərbaycanda milli biblioqrafiyanın və onun xüsusi növü kimi dövlət uçot-qeyd biblioqrafiyasının ekologiya və ətraf mühitin
biblioqrafik təminatda tarixi roluna, biblioqrafiyanın kommunikativ funksiyasını necə yerinə yetirməsinə diqqət yönəltməkdən, daha yaxından nəzər yetir69
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məkdən əvvəl müasir dövrdə milli biblioqrafiyanın rolu və əhəmiyyətinə nəzər
salmağımız zəruridir.
İndiki zamanda beynəlxalq biblioqrafik praktikada ―milli biblioqrafiya‖ termini ilə biblioqrafiyanın milli çap məhsulunun cari və retrospektiv uçotunu aparan və bu barədə informasiyanı cəmiyyətə çatdıran növü nəzərdə tutulur. Lakin
məlumdur ki. XX əsrin son rübündən başlayaraq sənəd-kommunikasiyalar sisteminə, sənəd axının tərkibinə maşınla oxunan bir çox yeni sənəd növləri daxil
olmuşdur və bunlar ənənəvi çap nəşrlərinə oxşar şəkildə tirajlanaraq ictimai istifadəyə daxil olmuşdur. Bu səbəbdən müasir dövrdə milli biblioqrafiyanın
əməliyyat obyekti olan nəşrləri və sənədləri ancaq çapdan çıxmış sənədlər və
nəşrlərlə məhdudlaşdırmaq düzgün yanaşma hesab edilə bilməz. Bu proses milli
biblioqrafik uçotla məşğul olan qurumların fəaliyyətində də özünü göstərmişdir.
Bu səbəbdən dünyanın əksər ölkələrində milli biblioqrafik uçotla məşğul olan
qurumlar hansı fiziki daşıyıcı üzərinə, hansı metodla yazılmasından asılı olmayaraq ölkə ərazisində hazırlanaraq, tirajlanan bütün nəşrlərin uçotunu aparırlar.
Ümumiyyətlə götürdükdə isə milli biblioqrafik uçotun yaranması səbəblərinə aşağıdakıları aid etmək olar:
1. burjua dövlətlərinin yaranması, millətlərin, milli özünüdərkin formalaşması və bunun nəticəsində milli mədəniyyətin vacib tərkib hissəsi kimi ölkədə
yaranan nəşrlərin aşkara çıxarılması, qeydi və bunu əks etdirən mənbələrin yaradılması zərurətin meydana gəlməsi;
2. canlı, xalq dillərində kitabların nəşri və belə nəşrlərin əvvəl hökmranlıq
edən beynəlxalq dil olan latın dilinin meydandan çıxarması;
3. kitab nəşri prosesinin intensiv inkişaf etməsi (əgər 1600-cü il üçün Avropada 30 min adda kitab nəşr edilmişdisə, bu rəqəm 1900-cu ildə 285 min ada
çatmış. 2014-cü ilin yanvarından dekabr ayının birinə kimi isə dünyada 2 milyon 311 214 adda kitab nəşr edilmişdir. (http://www.worldometers.info/books/)
Milli çap nəşr məhsulunu əks etdirən ilk milli biblioqrafik vəsaitlər XVI əsrdə meydana gəlmişdi və onlar retrospektiv olmaqla bir qayda olaraq ancaq kitab
məhsulunu əks etdirirdi. Bu vəsaitlər nəşr məhsulunu heç də tam şəkildə əks etdirmirdilər. Çünki hələ cari biblioqrafik uçot meydana gəlməmişdi. Bu vəsaitləri hazırlayan şəxslər çox zaman digər biblioqrafik materiallardan (kitab yarmarkaları və nəşriyyat kataloqlarından, şəxsi kitabxanaların kataloqlarından) istifadə edirdilər. Lakin çapçılıq işinin inkişafı, elm və mədəniyyətin tərəqqisi, kitab ticarətinin biblioqrafik məlumata ehtiyacı çap məhsulunun sistematik və
operativ uçotunu, onun haqqında vaxtlı-vaxtında biblioqrafik məlumatlandırmanı tələb edirdi. Belə uçot ən çox kitab naşirləri və kitab tacirləri tərəfindən
həyata keçirilirdi və əsas vəzifə kimi qarşıya kitab bazarına daxil olan yeni
nəşrlər haqqında kitab tacirlərinə məlumat vermək vəzifəsini yerinə yetirirdi.
Nadir hallarda, sistemli qeydiyyat hər bir ölkənin görkəmli mədəniyyət xadimləri, elm, təhsil sahəsinin nümayəndələri tərəfindən həyata keçirilirdi. Daha nadir hallarda belə uçot hökumət qurumları tərəfindən həyata keçirilirdi.
Müasir anlamda cari milli biblioqrafiyanın meydana gəlməsi XIX əsrə təsadüf edir. Dünyada ilk cari milli biblioqrafiya orqanı 1811-ci ildə Fransada mey70
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dana gəlmişdir. 1825-ci ildə alman kitabı, 1829-cu ildə İsveç, 1833-cü ildə holland kitabları haqqında cari milli biblioqrafiya mənbələri meydana gəlmişdi.
Belə qeydiyyat 1835-ci ildə İtaliyada, 1837-ci ildə Rusiyada, və İngiltərədə,
1843-cü ildə Danimarkada, 1871-ci ildə İsveçrədə 1872-ci ildə - ABŞ-da, 1875ci ildə Belçikada, 1878-ci ildə Polşada, 1897-ci ildə Bolqarıstanda yaranmışdır
(Гудовщикова И.В., Лютова К.В. Общая иностранная библиография.- М.,
1978. С. 14.). Azərbaycanda isə belə uçot ancaq sovet dövründə, 1925-ci ildə
meydana gəlmişdir.
Müasir biblioqrafiyaşünaslıqda milli biblioqrafiya anlayışına tarixən formalaşmış iki forma daxildir: cari milli biblioqrafiya və retrospektiv milli biblioqrafiya. QOST 7.0-77 uyğun olaraq milli biblioqrafiyanın bu növlərinə aşağıdakı
kimi izahlar verilir. Cari milli biblioqrafiya anlayışı altında yaranan yeni çap və
digər nəşriyyat məhsulları haqqında biblioqrafik informasiyanın hazırlanması
və yayılması anlanır. Retrospektiv milli biblioqrafiya isə müəyyən bir dövrdə
meydana çıxmış çap məhsulu və digər nəşrlər haqqında biblioqrafik informasiyanın hazırlanması və yayılması kimi şərh edilir. (ГОСТ 7.0-77. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая деятельность. Основные термины и определения. -М., 1978.-13
с.)
Cari milli biblioqrafiyanın əsasını məcburi nüsxə haqqında qanun və hər bir
ölkənin ərazisində çıxan kitabları, bukletləri, dövri nəşrləri, musiqi, kartoqrafik,
izoqrafik və audiovizual materialları və s. uçota alan cari biblioqrafik vəsaitlərin olması təşkil edir. Cari milli biblioqrafiyanın vəzifəsi bütövlükdə aşağıdakı kimi müəyyənləşdirə bilər: sənədlər haqqında məlumatı maksimum dərəcədə
tam, operativ əks etdirərək bu informasiya ilə maraqlanan geniş tələbatçı dairələrinin xəbərdar edilməsi üçün nəzərdə tutulan biblioqrafik informasiya. Bu mənada cari milli biblioqrafiya milli mətbuatın statistikası üçün yeganə doğru
mənbə olmaqla, ölkədə biblioqrafiyanın digər növlərinin inkişafı üçün baza
yaradır.
Məsələnin mürəkkəbliyi və inkişafın xüsusi tarixi şərtləri üzündən retrospektiv milli biblioqrafiya məsələləri dünyada hələ indiyədək tam unifikasiya
edilmiş həllini tapmamışdır. Bu qismən onunla izah edilir ki, müxtəlif ölkələrdə
milli biblioqrafiyanın inkişaf səviyyəsi müxtəlifdir. Bir çox ölkələrdə bu iş hələ
öz formalaşma dövrünü yaşamaqdadır. Bu ilk növbədə müstəqil dövlət vahidi
kimi yeni yaranmaqda olan və ya sərhədləri xeyli dərəcədə dəyişmiş ölkələrə
aiddir. Buna görə də, burada əsas vəzifə ilk növbədə cari milli biblioqrafiyanın
yaradılmasıdır ki, onsuz retrospektiv topluların yaradılması mümkün olmayan
məsəllədir. Retrospektiv milli biblioqrafiya uzun müddət ərzində milli nəşriyyat
fəaliyyətinin nəticələrini yekunlaşdırır, əks etdirir. Retrospektiv milli biblioqrafiya tamlığa, dəqiqliyə cari uçot orqanlarının bir çox illər ərzində yığmış olduğu məlumatlardan istifadə etməklə nail olur. Eyni zamanda retrospektiv milli
biblioqrafiya cari milli biblioqrafiyaya nisbətən daha erkən formal asmışdır.
Milli biblioqrafiya nəzəriyyəsinin inkişafı, bu anlayışını dərk edilməsi öz
əsasını XVIII əsrin sonlarından götürür. Bir çox tədqiqatçılar həll etməyə ça71
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lışdıqları əsas sual uçotunun obyektlərinin müəyyən edilməsi - çap əsərləri haqqında biblioqrafik məlumatın milli biblioqrfaiya orqanlarına daxil edilmək üçün
seçərkən hansı meyarları əsas götürülməsinin zəruri olduğunu müəyyənləşdirmək idi. Bu suala ilk cavab verənlərdən biri fransız tarixçi və biblioqrafı ŞarlViktor Lanqlua (1863-1929) olmuşdur. O, özünün ―Tarixi biblioqrafiya üzrə
rəhbərlik‖ əsərində (Paris, 1901) yazırdı: "Universal biblioqrafiyaya ilə qarşıqarşıya milli biblioqrafiya durur. Onun çərçivəsi lokaldır. Bu çərçivəyə kitabın
bu ya digər müasir millətin-Almaniyanın, Fransanın, İtalyanın və s.- ərazisində
nəşr edilməsi əlaməti ilə birləşmiş bütün mövzulardan olan kitabların repertuarı
daxildir. ‖Bir çox tədqiqatçılar və digər ölkələrin müəllifləri eyni nöqteyi-nəzəri
bölüşürdülər. Lakin bu məsələyə başqa cür baxışlar da var idi. Belə ki, alman
biblioqrafı Georq Şneyder çap əsərlərinin seçilməsi üçün əsas əlamət kimi dil
əlamətini fərqləndirirdi. Başqa bir nəzər nöqtəsi də var idi ki, ona görə milli biblioqrafiyanın əsas təyinatı konkret bir xalqla bu və ya digər dərəcədə əlaqədar
olan, həm vətən, həm də xarici nəşriyyatlar tərəfindən nəşr edilmiş əsərlərin
məcmusunun ən geniş miqyasda əks etdirilməsindən ibarətdir. Bu cür fərq xüsusi tarixi şəraitlə şərtlənirdi. Ölkələrin əksəriyyətində milli biblioqrafiya ərazi
əlaməti üzrə-bir ərazi əsasında (məsələn, Rusiya, ABŞ, Fransa, və s.) formalaşmışdır. Almaniyada isə əsas fərqləndirici xüsusiyyət dili əlaməti oldu. Bu onunla bağlı idi ki, Alman dövlətlərinin 1871-ci ildə birləşməsinə qədər almanlar ölkənin hissə-hissə olması ilə mübarizə edə-edə bu kiçik alman dövlətlərinin
mövcud sərhədlərinə məhəl qoymur və ümumalman mədəniyyət mərkəzlərinin
yaradılmasına səy göstəridilər. Kitab tacirləri və naşirləri üçün belə bir mərkəz
1825-ci ildə yaradılmış Alman Kitab Tacirlərinin Birja İttifaqı oldu. Bu təşkilata bütün alman dövlətlərinin nümayəndələri daxil idi.
Milli biblioqrafik vəsaitlərin tərtibi zamanı tətbiq edilən kompleks əlamət o
ölkələr üçün səciyyəvi idi ki, onlar dil və mədəniyyət baxımdan digər ölkələrlə
bağlı milli qrupların birləşməsindən ibarətdirlər (məs.: anglo-fransız Kanada və
s.). Bu qrupa həm də elə ölkəlilər daxildir ki, hansılar ki, uzun müddət ərzində
parçalanmış şəraitdə, milli baxımdan təzyiq altında yaşamışlar. Belə ki, polyak
milli biblioqrafiyası ölkənin müxtəlif dövlətlər arasında bölünməsinə baxmayaraq öz qarşısında polyak elm və mədəniyyətinin nailiyyətlərini əks etdirmək
məqsədi qoymuşdu. Məhz bu səbəbdən XIX əsrdə çıxmış polyak milli biblioqrafiyası vəsaitlərində xaricdə nəşr edilmiş, lakin Polşa ilə ya müəlliflik, ya dil,
ya da məzmun baxımdan bağlı olan nəşrlər barədə məlumatlar verilirdi.
Beləliklə, XX əsrin ortalarında milli biblioqrafiya vəsaitləri üçün çap əsərləri seçilməsinin əsas seçim əlamətləri kimi üç əlamətdən istifadə edilirdi:
1.Ərazi əlaməti. Bu əlamətə əsasən, milli biblioqrafiya vəsaitlərində bir
ölkənin sərhədləri daxilində bütün dillərdə nəşr edilmiş nəşrlər əks edilirdi.
2. Dil əlaməti. Bu əlamətə əsasən. nəşr yerindən asılı olmayaraq müəyyən
bir dildə çıxan bütün nəşrlər öz əksini tapırdı.
3. Kompleks əlamət. Bu əlamətə əsasən, milli biblioqrafiya vəsaitlərində bu
dövlətin ərazisində çıxmış bütün nəşrlər öz əksini tapırdı; nəşr yerindən asılı olmayaraq xalqın dilində çıxmış bütün nəşrlər, habelə, bu ölkə ilə müəlliflik və
72
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məzmun baxımdan bağlı olan nəşrlər (bu ölkədən olan müəllifinin xaricdə nəşr
edilmiş əsərləri və bu ölkəyə həsr olunmuş lakin onun sərhədləri xaricində çıxmış nəşrləri). Dövlətin sərhədləri xaricində çıxmış nəşrlərin məcmusu "eksterriorika" adlanır.
Üç müxtəlif əlamətin olması tarixi baxımdan əsaslı sayıla bilər. Lakin, beynəlxalq biblioqrafik əməkdaşlığın geniş inkişafı, İkinci Dünya Müharibəsindən
sonra yeni dövlətlərin meydana gəlməsi bu əlamətlərdən birinin prioritet kimi
qəbul edilməsini tələb edirdi ki, bu da bütün ölkələrin biblioqrafları arasında geniş müzakirələrə səbəb oldu. Xüsusilə XX əsrin 50-60-cı illərində beynəlxalq
miqyasda, bir çox ölkələrdə milli səviyyədə milli biblioqrafiya məsəlləri üzrə
geniş diskussiyalar aparılırdı. 1948-cı ildə isə xüsusi olaraq YUNESKO və
ABŞ Konqres Kitabxanası tərəfindən yaradılmış Birləşmiş Biblioqrafiya qrupu
müxtəlif ölkələrdə bu sahədə aparılan işi tədqiq etməyə başladı və iki il davam
edən bu işin nəticəsi olaraq 1950-ci ildə ayrı-ayrı ölkələrdə aparılan milli biblioqrafiya işinin yaxşılaşdırılması işinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans keçirildi. Bu konfransın nəticəsi kimi cari milli biblioqrafik uçotun təşkili üçün
minimum tələblər müəyyənləşdirildi və vacib tövsiyələr hazırlandı. Bu tövsiyələrdə göstərilirdi ki, cari milli biblioqrafiya özündə mütləq dilindən asılı olmayaraq ölkədə nəşr edilən və satışa daxil olan kitab və büro şuraları, dərc edilmiş
dissertasiyaları, hökumət nəşrlərini, satışa daxil olmayan kitab və buroşüraları,
qəzet və jurnallarda dərc edilmiş ən vacib məqalələri, xəritə və atlasları, not
nəşrlərini, audiovizual materialları, dərc edilməmiş elmi tədqiqatları, hökumət
nəşrlərini əks etdirən biblioqrafik göstəricilərini, ölkədə nəşr edilən qəzet və
jurnallar, naşir və kitab tacirləri, elmi cəmiyyətləri, institutlar, kitabxanalar və
s. haqqında məlumatları özündə əks etdirən soraq nəşrlərini özündə əks etdirməlidir. Bu tövsiyələrdə göstərilirdi ki, milli biblioqrafik vəsaitlərin yaradılmasında əsas əlamət tam biblioqrafik əhatəni təmin edən ərazi əlaməti olmalıdır.
Bundan əlavə, zərurət olduqda dil və kompleks əlamətlər üzrə də biblioqrafik
vəsaitlər də müəyyən tələbatçılar üçün maraq kəsb edə bilər. Lakin belə vasitələr xüsusi vəzifələri yerinə yetirdiyi üçün törəmədir və onların yaradılması
üçün optimal yol ərazi prinsipi əsasında hazırlanan vəsaitlərdən istifadə edilməsidir. Bu tövsiyələrin qəbulu sonrakı onillikdə dünyanın əsas ölkələrində milli
biblioqrafi-yanın təşkilinə güclü müsbət təsir göstərdi.
1950-ci il konfransınındın bir qədər sonra, 1857-ci ildə Polşa Xalq Respublikasında, Varşavada milli biblioqrafiyaya həsr edilmiş növbəti konfrans keçirildi. Bu tədbir özündən əvvəlki konfransın ideyalarını davam və inkişaf etdirirdi.
Burda biblioqrafik informasiyanın beynəlxalq səviyyədə mübadilə məsələsinə
də xüsusi diqqət yetirildi. Universal Biblioqrafik Uçot proqramı bu konfransın
ideyalarının inkişafı nəticəsində meydana gəldi.
1977-ci ildə YUNESKO-nun İFLA ilə birlikdə təşkilatçılığı ilə Parisdə keçirilmiş Milli Biblioqrafiya üzrə Beynəlxalq Konqres də əvvəlki tədbirlərin
məntiqi davamı oldu. Bu tədbirdə milli biblioqrqafiyanın aktual məsəlləri, biblioqrafik informasiyanın beynəlxalq mübadiləsi və digər məsələlər müzakirə
edildi. (Грузинова Л.Б. Иностранная библиография: Учебное пособие.-М.:
73
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Издательство МГАП «Мир книги», 1997. – C. 34. 164 с.) Böyük əhəmiyyətli
bu beynəlxalq təbirlərin tövsiyələri Azərbaycanda da milli biblioqrafiyanın gələcək inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirmək üçün müstəsna əhəmiyyətə
malikdir.
Azərbaycan tarixinin gedişi, onun iqtisadi-sosial inkişafının spesifik şərtləri
nəticəsində burada kitab çapı Avropa ölkələrinə nisbətən xeyli gec yaranmışdır.
Məhz bu səbəblərdən burada milli biblioqrafiyanın da təşkilati baxımdan formalaşmış şəkildə inkişafı da nisbətən gec baş vermişdir və ölkədə sosialist quruluşu zamanı mümkün olmuşdur.
Prof. Z. H. Əliyevin qeyd etdiyi kimi, ―Azərbaycanda ümumi xarakterli biblioqrafik mənbələrin ilk nümunələri hələ XIX əsrin axırı, XX əsrin əvvəllərində
meydana gəlmişdir. Bunların haqqında yuxarıda məlumat verilmişdir. 19201930-cu illər ümumi biblioqrafiya sahəsində baş verən müəyyən mütəşəkkilliklə səciyyəvidir. Bu da ümumi biblioqrafik fəaliyyətin mühüm sahəsi olan
milli dövlət biblioqrafiyasının təşkilində özünü göstərir. Belə ki, 20-ci illərin ortalarında xüsusi biblioqrafik mərkəz yaradılır. Azərbaycan milli dövlət cari biblioqrafiyasının inkişafında özünəməxsus yeri olan Respublika Dövlət Kitab Palatası belə müəssisələrdəndir‖. (Əliyev Z. H. Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi: dərslik. -Bakı, 2007. -185 s. - S.30.).
Azərbaycanda milli biblioqrafiyanın yaradılması sahəsində ən əhəmiyyətli
hadisə məhz nəşriyyat və kitabxana işinə xüsusi diqqət yetirildiyi sovet dövründə həyata keçirilmiş, 1924-ci ildə dövlət biblioqrafiyası orqanı olan Azərbaycan
Dövlət Kitab Palatası təsis edilmişdir. Daha sonra qəbul edilmiş rəhbər sənəddə
bu müəssisənin qarşısında İttifaqın digər respublikalarının kitab palatalarının iş
təcrübəsindən istifadə etməklə dövlət biblioqrafiya işini hərtərəfli şəkildə inkişaf etdirmək vəzifəsi qoyulmuşdu. Nəzərdə tutulurdu ki, Palata respublikanın
bütün nəşriyyatlarından və kitab və digər nəşriyyat məhsulu nəşr edən müəssisələrindən məcburi nüsxələrin toplanması, nəşriyyat işinin statistik uçotunun
aparılması, onların toxunulmaz arxivinin yaradılması, biblioqrafik salnamələrin
buraxılması işlərini həyata keçirsin. Palatanın fəaliyyəti barədə qəbul edilmiş
dekretdə bütün poliqrafiya müəssisələrinə bir vəzifə olaraq tapşırılırdı ki, çap
etdikləri bütün nəşriyyat məhsullarından 50 məcburu nüsxə Kitab Palatasına
göndərsinlər. Palata isə o nüsxələrdən həm öz fondunu formalaşdırır, həm respublikanın aparıcı kitabxanalarına, həm İttifaqın, həm də müttəfiq respublikanın
kitab palatalarına və bir sıra kitabxanalarına göndərək orada məcburi nüsxələr
fondlarının yaradılmasına yardım edirdi. Palata öz fəaliyyətinə 1925-ci ilin oktyabrında başladı. (Əliyev Z. H. Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi: dərslik. Bakı, 2007. -185 s. S.35.).
Kitab Palatasının bu fəaliyyət istiqamətləri onun o zaman adlandırıldığı kimi, dövrlər uçot-qeyd biblioqrafik göstəricilərinin-yəni cari milli biblioqrafiya
orqanlarının hazırlanması və nəşri işi ilə bağlı idi. Bu sahədə ilk addım 1926-cı
ilin yanvarında Azərbaycan dilində ―Azərbaycan SSR Dövlət Kitab Palatasındakı kitabların siyahısıi‖nin (salnaməsinin), rus dilində isə ―Летопись Азербайджанской Государственной книжной палаты» adlı rüblük dövlət – milli
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biblioqrafik vəsaitinin başlanması oldu. Bu vəsaitdə Azərbaycan ərazisində yeni
nəşr edilən kitablar, kitabçalar və yeri gəldikdə jurnallar haqqında biblioqrafik
məlumatlar dərc edilirdi.
1927-ci ildən o, ―Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının kitabiyyatı‖ adı ilə
çap edilirdi. 1928-ci ildən isə vəsait ―Azərbaycan mətbuatı kitabiyyatı‖ adı ilə
çap edildi və onun dövriliyi tezləşdirilərək aylıq vəsaitə çevrildi. Elə həmin ildən Palata jurnal məqalələrinin biblioqrafiyalaşdırılmasına başlayır və 19311934-cü illərdə isə ölkə jurnallarında 1920-1930-cu illərdə dərc edilmiş materialları əks etdirən vəsait - ―Azərbaycan SSR məcmuələr külliyatı (19201930)― nəşr edilir. O zaman nəşr edilən dövlət biblioqrafiya orqanlarında material sistemli şəkildə qruplaşdırılırdı. Bu vəsaitdə bizim üçün maraq kəsb edən
sahə-ətraf mühit barədə sənələr 7-ci (bəzi illərdə 6-cı) bölmədə, ―Təbiətşünaslıq. Tətbiqi elmlər‖ və 9-cu ―Tarix və coğrafiya‖ bölməsində öz əksini tapırdı.
1939-cu ildə isə Kitab palatasının işini tənzimləyən sənəd-Əsasnamə yenisi
ilə əvəz edildi. Bu sənəddə Palatanın qarşısında bir çox yeni vəzifələr qoyuldu,
o cümlədən, biblioqrafik qeydiyyatdan keçərək biblioqrafik vəsaitlər vasitəsi ilə
əks olunan nəşrlərin sırası genişləndirildi. Sənədə əsasən dövlət uçot-qeyd biblioqrafik vəsaitləri sırasında ―Qəzet məqalələri salnaməsi‖ və ―Jurnal məqalələri salnaməsi‖ buraxılması təsbit edildi. ―Azərbaycan mətbuatı kitabiyyatı‖ isə
―Kitab salnaməsi‖ adını aldı.
Kitab Palatasının dövlət uçot-qeyd biblioqrafik vəsaitləri Böyük Vətən Müharibəsi dövrü istisna olmaqla müntəzəm qaydada buraxılırdı. Bu vəsaitlərin
buraxılışında növbəti dəyişiklik 1960-cı ildə baş vermişdir. Belə ki, həmin ildən
kitabları və digər nəşr növlərini əks etdirən salnamələr bir toplu halında ―Azərbaycan mətbuat salnaməsi‖ adı altında buraxılmağa başlandı. Onun nəşr dövriliyi əvvəlki kimi aylıq idi. Bunlarla yanaşı, ildə bir dəfə ―Birillik Azərbaycan
kitabiyyatı‖ adlı vəsait də nəşr edilirdi ki, burada ―Kitab salnaməsi‖nin 12 nömrəsində nəşr əks edilmiş material bir buraxılış daxilində toplanırdı.
Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının bütün fəaliyyəti dövründə nəşr edilən
milli-dövlət uçot-qeyd biblioqrafik vəsaitlərinin səhifələrində, təbiətin qorunması ilə bağlı sənədlər istər tam, istərsə də analitik formada əks olunurdu. Bu
zaman bu mövzuda sənədlər təbiət elmləri (biologiya, geologiya) və coğrafiya
elmlərinə dair bölmələrin daxilində verilirdi. Məlumdur ki, 1965-ci ildən SSRİdə və o cümlədən Azərbaycanda ―Kitab ticarəti şəbəkəsində ədəbiyyatın vahid
təsnifat sxemi‖ tətbiq edilmişdi. 1977-ci ildə isə həmin təsnifat daha yeni və
mükəmməl ―SSRİ-də ədəbiyyatın kitab nəşri üçün vahid təsnifat sxemi‖ qəbul
edildi ki, onun da tərkibində material sistemli şəkildə 50 sahə üzrə təsnifləşdirilirdi.
Məlumdur ki, keçmiş SSRİ-də ətraf mühitin mühafizəsi məsələsinə diqqət
70-ci illərdə intensiv şəkildə ölkənin gündəliyinə gəlmişdi. Məhz həmin dövrdə
bu mövzuya ictimai diqqət artmış, bu işə nəzarət ayrıca dövlət qurumuna – Meteorologiya və Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Komitəsinə həvalə edilmişdi. Bütün bunlar özünü sahə üzrə sənəd-kommunikasiyalar sistemində də
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göstərir, bu sahə üzrə daha çox kitablar və digər sənədlər, məqalələr və digər
materiallar nəşr edilməyə başlamışdı.
Həmin divdə ―Birillik Azərbaycan kitabiyyatı‖nın səhifələrində ətraf mühitin mühafizəsi, ekologiya mövzusunda kitabların necə əks etdirildiyinə nəzər
salmaq üçün vəsaitin 1984-ci il buraxılışına diqqət yetirək.
Bu vəsait özündə 1367 adda kitab və kitabça, 272 adda dissertasiya haqqında məlumatı əks etdirir. Vəsaitdə ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi mövzusunda Azərbaycan dilində kitablar aşağıdakı bölmələrdə təmsil edilmişdir:
16. Təbiət elmləri bütünlükdə.- 1 adda
19. Geodeziya və geologiya-coğrafiya elmləri-1 adda
20. Biologiya elmləri-1 adda.
Rus dilində kitablar aşağıdakı bölmələrdə təmsil edilmişdir:
16. Təbiət elmləri bütünlükdə.- 1 adda
19. Geodeziya və geologiya-coğrafiya elmləri-1 adda
39. Meşə təsərrüfatı. Meşə təsərrüfatı elmləri-1 adda
Vəsaitin dissertasiyalar bölməsində də bizi maraqlandıran mövzuda sənədlər
əks edilmişdir. Bunlardan ən çoxu biologiya elmlərinə aid olan namizədlik dissertasiyalardır-3 adda. Kənd təsərrüfatı elmlərinə dair isə 2 adda namizədlik
dissertasiyası öz əksini tapmışdır. Beləliklə 1984-cü il ərzində respublikada ətraf mühitin mühafizəsi, ekologiya mövzusunda 6 adda kitab nəşr edilmiş, 5 adda namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmişdir ki, bu da kitabların cəmi 0,44
və dissertasiyaların 1,84 faizini təşkil edir.
―Birillik Azərbaycan kitabiyyatı‖nın 1980-ci illərə dair digər buraxılışlarında da oxşar vəziyyəti müşahidə etmək mümkündür.
Lakin təəssüf ki, sovet dövrünün sonunda Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının fəaliyyəti xeyli zəiflədi, uçot və biblioqrafik göstəricilərin nəşrinin müntəzəmliyi pozuldu. Azərbaycan Respublikası tam dövlət müstəqilliyi qazandığı
ildə isə (1991) bu vəsaitlərin nəşri tamamilə dayandı. Bu ərəfəyə qədər həmin
vəsaitlərin tərkibində ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya üzrə sənədlər bu
vəsaitlərin müvafiq bölmələrində öz əksini tapırdı.
Müstəqillik qazanmış Azərbaycanda xeyli müddət ərzində dövlət milli biblioqrafiya-uçot-qeyd biblioqrafiyası işi heç bir müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmirdi və bu səbəbdən də ölkədə 60 ilə yaxın davam edən, milli dövlətçilik,
elm, təhsil, mədəniyyət üçün böyük əhəmiyyət daşıyan milli biblioqrafiya sahəsində qazanılmış səviyyə itirilmiş oldu. Yalnız Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının funksiyalarının M. F. Axundov adına Respublika Dövlət Kitabxanasına
verilməsindən sonra bu sahədə vəziyyət az da olsa yaxşılaşmağa başladı. Belə
ki, Kitabxana Kitab Palatasının fəaliyyətsiz qaldığı dövrdə Azərbaycan Kitabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyası tərəfindən hazırlanmış, lakin nəşr edilməmiş
―Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı‖nın 1992 və 1993-cü il buraxılışlarının elektron versiyalarını istifadəyə təqdim etdi. Bundan sonra isə Kitabxana həmin vəsaitin aradakı illər boş qalmaqla 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 və illərə aid materiallrını toplayıb nəşr etməyə başladı.
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Müstəqillik dövründə ―Birillik Azərbaycan kitabiyyatı‖nın səhifələrində ətraf mühitin mühafizəsi, ekologiya mövzusunda kitabların necə əks etdirildiyinə
nəzər salmaq üçün vəsaitin 1992-ci il buraxılışına diqqət yetirək. 144 səhifəlik
bu vəsaitdə həmin il ərzində Azərbaycanda nəşr edilmiş Azərbaycan və rus dillərində 757 adda kitab və 248 adda dissertasiya haqqında məlumat verilir. Material UOT-un bölmələrinə müvafiq olaraq sistemli şəkildə qruplaşdırılmışdır.
Vəsaitdə ətraf mühitin mühafizəsi, ekologiya mövzusunda kitablar haqqında
məlumat əsasən ―5. Riyaziyyat və təbiət elmləri‖ bölməsinin əvvəlində toplanmışdır ―6. Tətbiqi elmlər. Tibb elmləri. Texnika‖ bölmələrində toplanmışdır.
Abdullayev, K.M. Ətraf mühitin istilik və atom elektrik stansiyalarının tullantılarından mühafizəsi [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Kamal
Abdullayev, S.Ə.Şahmarov, Y.H.Yaqubov; rəy. K.Ə.Rüstəmov, İ.S.Babayev;
ixt. red. Y.M.Naziyev.- B.: Maarif, 1992.- 224 s., cədvəl: il.; 21 sm.- Biblioqr.:
s. 221.- 3000 nüs.- ISBN 5-5560-0399-8 (cildli).-[1992-61479]
Azərbaycan Respublikasının ekoloji konsepsiyası [Mətn] /Y.K.Ələkbərov,
R.Y.Qasımov, T.Y.İsmayılov [və b.]; red. A.Ə.Mənsurov; Azərb. Resp. Dövlət
ekologiya və təbiətdən istifadəyə nəzarət komitəsi.- B.: Ergün, 1992.- 24 s.; 20
sm.- 300 nüs.- [1992-63468]
Əsgərov, Ə.A. İnsan və təbiət [Mətn]: monoqrafiya / Ələddin Abdulla
Əsgərov, H.İ.Mahmudov.- B.: İşıq, 1992.- 264 s., cədvəl; 21 sm.- 1000 nüs.ISBN 5-8965-0340-7(cildli).- [1992-62592]
Ətraf mühitin normativ hədlərinin və normativdən yüksək çirklənməsinin
ödənməsi üçün hesablama metodikası [Mətn] /red. T.Ə.İsmayılov; tərt. ed.
T.A.Cavanşir; Azərb. Resp. Dövlət ekologiya və təbiətdən istifadəyə nəzarət
komitəsi.- B., 1992.- 40 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [1992-61758]
Həsənov, X.N. Təbiət haqqında düşüncələr [Mətn] /Xudaverdi Həsənov;
red. M.Əfəndiyeva; rəssam X.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 144 s.: ill.; 20
sm.- 4500 nüs.- ISBN 5-5520-0299-7- [1992-61511]
Şükürov, A. Təbiət və cəmiyyət [Mətn]: Fəlakətin astanasında /Ağayar
Şükürov; red. R.Qədirzadə; rəssam K.Abdinov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 200 s.; 17
sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-5520-0827-1- [1992-61195]
Təbiəti mühafizə və təbiətdən istifadə haqqında hüquqi sənədlər toplusu
[Mətn] /tərt. ed. və red. T.Ə.İsmayılov; Azərb. Resp. Dövlət ekologiya və təbiətdən istifadəyə nəzarət komitəsi.- B., 1992.- 62 s.; 26 sm.- 5000 nüs.- [199261698]
―55. Geologiya. Geologiya və qeofizika elmləri‖ bölməsində isə bizim mövzuya uyğun aşağıdakı kitablar öz əksini tapmışdır:
Əlizadə, A.A. Misin ekoloji təbiəti [Mətn] /Akif Əlizadə, S.A.Əliyev; elmi
red. .D.Qayıbov. -B.: Azərnəşr, 1992.- 88 s.: cədv., ill.; 16 sm. -5000 nüs.ISBN 5-5520-0648-8- [1992-61402].
Məmmədov, M.Ə. Təsərrüfat fəaliyyətinin çayların rejiminə təsiri [Mətn]:
dərs vəsaiti /M.Ə.Məmmədov, H.Y.Fətullayev; red. P.H.Mahmudov; rəy.
A.Ə.Kərimov, N.K.Mikayılov; M.Ə.Rəsulzadə adına BDU.- B.: Azərb. Pedaqoji un-ti, 1992.- Hissə I.- 127 s.: cədv.; 21 sm.- 200 nüs.- [1992-60597].
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―57 Biologiya elmləri‖ bölməsində isə bizim mövzuya uyğun aşağıdakı
kitablar öz əksini tapmışdır:
Quliyeva, H.F. Azəbaycanda bəzi zərərli kəpənəklərin bioekoloji, fizioloji
və biokimyəvi xarakteristikası [Mətn] /H.F.Quliyev; elmi red. A.Ə.Abdinbəyova, red. heyəti M.Ə.Musayev [və b.]; AzEA, Zoologiya institutu.- B.,
1992.-164 s.: ill.- 20 sm.- Bibl.: s. 144-162.- 1000 nüs.- [1992-62510].
Vəsaitin dissertasiyalar bölməsində də bizim bəhs etdiyimiz sahəyə dair
dissertasiyalar öz əksini tapmışdır.
Biologiya elmləri üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün
Джавадова, Л.А. Влияние загрязненности среды на динамику физиологических функции молоди осетровых в различных возрастах [Текст]:
03.00.13 /Лаландар
Джавадова; АНА, Ин-т физиологии им. А.К.Караева.- Б., 1992.- 19 с.[1992-11]
Фаттаев, М.Д. Изучение генетических последствий влияния химических загрязнений в различных группах населения Азербайджана [Текст]:
03.00.15 /Мири Фаттаев; АНА, Ин-т генетики и селекции.- Б., 1992.- 28 с.[1992-25]
Tibb elmləri üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün
Нифтуллаев, М.З. Санитарно-гельминтологический мониторинг внешней среды-современная форма эпидемиологического надзора в смешанных очагах гельминтозов [Текст]: 14.00.30 /Маггерам Нифтуллаев; АМУ
им.Н.Нариманова.- Б., 1992.- 41 с.- [1992-94]
Сулейманов, Т.Р. Очистка буровых сточных вод в условиях моря
[Текст]: 05.23.04 /Табриз Сулейманов; Азерб. Инженерно-строит. ин-т.- Б.,
1992.- 19 с.- [1992-113]
6. Quliyeva, S.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikası arid geokomplekslərinin
səhralaşma-xüsusiyyət-ləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri [Mətn]: 11.00.01
/Sevil Quliyeva; AzEA, Coğrafiya institutu.- B., 1992.- 24 s.- [1992- 60778.]
Beləliklə 1992-ci il ərzində respublikada ətraf mühitin mühafizəsi, ekologiya mövzusunda 10 adda kitab nəşr edilmiş, 4 adda namizədlik dissertasiyası
müdafiə edilmişdir ki, bu da kitabların cəmi 1,42 və dissertasiyaların 2,8 faizini
təşkil edir.
Müstəqillik dövründə M.F. Axundov adına Milli Kitabxanası tərəfindən
nəşr edilən ―Birillik Azərbaycan kitabiyyatı‖ vəsaitinin digər illərə dair buraxılışları timsalında milli-uçot qeyd biblioqrafik vəsaitlərinin tərkibinin təhlili göstərir ki, sovet dövrünə nisbətən Azərbaycanda meydana gələn kitab və dissertasiyalara dair sənəd kütləsinin tərkibində ətraf mühitin mühafizəsi, ekologiya elminə dair sənədlərin xüsusi çəkisi nəzərəçarpacaq dərəcədə artmışdır. Belə bir
tendensiya Azərbaycanda bu sahənin ildən-ilə daha aktuallaşmasını, sənəd axınının intensivləşməsinə olmasına səbəb olur ki, bu da öz əksini milli biblioqrafik vəsait olan ―Birillik Azərbaycan kitabiyyatı‖ vəsaitinin tərkibində tapır.
Lakın təəssüf ki, həmin vəsaitin dörd il üzrə buraxılaşları hələ də işıq izi görməmişdir. Bundan əlavə, müstəqillik illərində bir çox naşirlərin məcburi nüs78
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xəyə dair qanun tələblərinə etinasız yanaşması üzündən ―Birillik Azərbaycan
kitabiyyatı‖ vəsaitinin Azərbaycan kitab axınını tam şəkildə əks etdirməməsi də
məlumdur. Bu isə həmin vəsaitin milli biblioqradik vəsait kimi əhəmiyyətinə
xələl gətirir. Biz belə hesab edirik ki, bu nöqsanların aradan qaldırılması Azərbaycan milli biblioqrafiyasının səviyyəsini yüksəltməyə imkan verəcəkdir.
Мягалянин актуаллыьы. Милли библиографийанын инкишафында милли библиографик
вясаитлярдя еколоэийайа даир информасийанын якс олунмасынын хцсусиййятляри
якс олунуб. Азярбайъанда милли библиографийанын вя онун хцсуси нювц кими
дювлят учот-гейд библиографийасынын еколоэийанын библиографик тяминатында тарихи
ролуну, библиографийанын коммуникатив функсийасыны неъя йетирилмясиня диггят
йюнялдилмяси мясяляляри ачыгланыр.
Мягалянин елми йенилийи. Мцасир дювр Азярбайъанда еколожи проблемляр библиографик информасийа тяминаты цзря бязи вясаитляр щаггында мялумат верилир.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян еколоэийайа даир
ядябиййатын библиографийа информасийа тяминаты цзря тядгигатчылар, еляъя дя китабханачылыг иши цзря тящсил алан тялябяляр истифадя едя билярляр.
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Резюме
Данная статья посвещается некоторым важным проблемам формирования национальной библиографии в мире и в Азербайджане, специальным
библиографическим средствам, которые отражают недавно книги отредактированы. Были проанализированы библиографический указатель «Годовой азербайджанских книг", азербайджанского государства (Националь79
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ной), который является ценным источником для всех книг, а также для
книги эколгической науки опубликованных в Азербайджане.
İ. Aliyeva
Some of the Issues and the Development of the National Bibliography
and the Characteristics of Reflection of the Book on the Envorimental
Sciences in the National Bibliographic Tools

Summary
Given article describes some important problems of formation of the
national bibliography in the World and in the Azerbaijan, a specially
bibliographic tools which reflect recently books edited in the contry. Were
analised azerbaijani state (national) registrational bibliographic index – ―The
Yearly of Azerbaijani Books‖ which is valuable source for all the books, also
for book on the envorimental sciences published in Azerbaijan.
Редаксийайа дахил олуб: 09.12.2014
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Инэилис дилиндя кулинарийа терминляринин
цслуби функсийасы
Ниэар Бяширова,
АДУ-нун баш мцяыллими
Е-маил: ниэарбасирова@маил.ру
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф. Ч.М.Гарашарлы
ф.ц.е.д., проф.И.Б.Казымов
Ачар сюзляр: кулинарийа, термин, денотатив, коннотатив, цслуби функсийа, реали
Ключевые слова: кулинария, термин, денотативный, коннотативный,
стилистическая функция, реалия
Кей wордс: ъулинарй, термин, денотативе, ъоннотативе, стйлистиъ фунътион,
реалитй
Инэилис дилиндя кулинарийа терминляри зянэин семантик хцсусиййятляря маликдир. Щяр шейдян яввял, онларын бир чоху денотатив сяъиййяли олуб, мящз инэилис
халгына мяхсус реали кими таныныр. Онларын семантикасында синонимлик, метофорик чаларлыгларын мцъяррядляшяряк цзя чыхмасы вя диэяр семантик щадисяляр мцшащидя олунур.
İngilis kulinariyasında milli reali xarakterli realilərdən biri olan pil (―qoğal‖)
içərisində ət və yaxud meyvə cemi doldurulan, üstü şəkərlənən dairəvi şirniyyat
növüdür. Tərkibindən asılı olaraq bu qoğal həm də cherry pie (―albalı qoğalı‖)
və ya meat pie (―ətli qoğal‖) adlanır.
Üstü şəkərlənməmiş bu tipli qoğal tart və yaxud flan adlanır [3, s.1012]:
… and with your permission, I propose we should have up the cold pie and
let him supper / ―İcazə versəydiniz onun üçün axşam yeməyinə bir soyuq paştet
gətizdirərdim‖ [4, s.56].
Bundan başqa, ravənd (rhubarb) ağacının pörtlədilmiş kökündən və ya quşüzümündən istifadə etməklə rhubart tart, goosberry tart adlanan qoğallar hazırlanır:
Beef, mutton and lamb, cold salmon, apple tart, rhubarb tart, gooseberry
tart.
Pie sözünün spesifik milli-mədəni reali xarakteri onun semantikasında metaforik çalarlıqların yaranmasını şərtləndirmişdir. As easy as pie (―asan‖ ifadəsində ―asanlıq‖ məfhumunun daha emosional və qüvvətli konnotasiyası, nice as
pie ifadəsində isə ―bir kəsdən digər bir şəxsə qarşı onun heç gözləmədiyi, ümid
etmədiyi xoş münasibət‖: Bill was nice as pie to us, but İ still felt
uncomfortable around him / ―Bil bizə çox yaxşı münasibət göstərdi, lakin mən
özüm onun yanında hələ də sıxıntı keçirirdim‖ [3, s.1012]. Pie sözünün ―asan‖
və ―xoş‖ mənalı konnotasiyaları onun obyektiv formal əlaməti – ləziz, ləzzətli,
zərif bir ərzaq növü olması ilə assosiasiya nəticəsində meydana çıxmışdır.
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Bəzən ləzzətli olması ilə xarakterizə olunan şirniyyat növünün həm müsbət,
həm də mənfi mənalı konnotasiya əldə etməsi müşahidə olunur. Bu baxımdan
Britaniya ingiliscəsində biscuit və onun Amerika ingiliscəsindəki sinonimi kimi
işlənən cookie (şəkərli və yaxud şəkərsiz, nazik, quru şirniyyat növü, ―peçenye‖, ―biskvit‖) müxtəlif metaforik mənalar əldə etmişlər. Misal üçün, Britaniyada slenq kimi işlədilən take the biscuit həm yaxşı, həm də pis mənada işlənən ―sürpriz‖ konnotasiyasına malikdir: This latest excuse of his really takes the
biscuit / ―Onun son üzrxahlığı əsil sürpriz oldu‖ [3, s.117].
Digər dillərdə leksik ekvivalenti olmayan hot dog Amerika mənşəli denotative reali sayılır. Bulkanın içərisinə qaynanmış sosiska qoymaqla hazırlanan bu
qəlyanaltının adında onun ifadə etdiyi obyektin fiziki əlaməti ilə assosiasiya nəticəsində konnotativ çalarlıq da meydana çıxmışdır. Amerika ingiliscəsində
isimdən felə konversiya olunan hot-dog ―nümayişkəranə şəkildə, coşğun halda
öz bacarığını göstərmək‖ konnotasiyasını əldə etmişdir:
Skiers hotdogging down the slopes – ―Yamacdan üzüaşağı böyük sürətlə
enən xizəkçilər‖ [3, s.644].
Burada ―böyük sürət və qızğın vəziyyətdə xizək sürmək‖ hot-dog sözünün
komponentlərinin semantik yükü ilə assosiasiyada meydana çıxır.
Stew ingilis milli kulinariyasına məxsus denotativ reali (―tərəvəzlə birlikdə
bişirilən pörtlədilmiş ət‖) olub, eyni zamanda özünün bişmə tərzi (pörtlətmə) ilə
assosiasiya nəticəsində ―həyəcanlandırmaq‖, ―təşvişə düşmək‖ konnotasiyaları
əldə edir (get into a stew): There is no need to get into a stew everything will be
all right – ―Təşvişə düşməyə lüzum yoxdur, hər şey qaydasına düşəcək‖ [3,
s.1327].
Qida və içki bildirən sözlərin böyük bir qismi qeyri-reali xarakterli olsa da,
bu və ya digər faktorlarla assosiasiya nəticəsində onların semantikasına konnotasiyalar əlavə olunur və bu halda onların konnotativ reali olmasından söhbət
gedə bilər. Misal üçün, adi kulinariya termini olan lunch tarixi assosiasiya nəticəsində konnotativ reali kimi çıxış edir: There is no such thing as a free lunch –
―Əvəzsiz heç kimə heç nə vermirlər‖.
Bu frazeologizmin mənşəyi Amerikada nahar yeməyinin (lunch) yoxsullara
pulsuz verildiyi tarixi dövrdən qaynaqlanır. Ölkədə mövcud olmuş kafelərin bir
qrupu naharı pulsuz verməklə içki içənləri cəlb etmək məqsədi güdmüşdür. İçki
satışından əldə olunan gəlirin müqabilində pulsuz verilən nahar üçün sahibkarın
çəkdiyi xərc cüzi bir məbləğ təşkil edirdi ki, bunun da nəticəsində lunch (―nahar‖) sözü ―əvəzsiz/ boş yerə verilməyən bir şey‖ konnotasiyasını əldə etmişdir.
İngilis dilində milli reali səciyyəli spirtli və spirtsiz içki adlarının arasında
müşahidə olunan sinonimlik çox zaman həmin içkilərin tərkibindəki komponentləri, həm də onların ayrı-ayrı keyfiyyət əlamətləri əsasında fərqlənir:
Tonic (water)– karbon dioksid əlavə olunan bu su adətən kokteyllərin və yaxud gin adlanan alkoqollu içkinin tərkibində içilir:
Two gin and tonics, please [6, s.224].
Squash – şirinləşdirilmiş meyvə şirəsi və istifadədən əvvəl su ilə qarışdırılan
içkini, ginger ale/beer isə zəncəfildən düzəldilmiş qazlı içkini bildirir.
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Booze – orta əsrlərdən bəri İngiltərədə istifadə olunan alkoqollu içkidir:
He spends every night boozing with his friends [6, s.225].
Whisky arpadan hazırlanmış və tərkibi yarıbayarı alkoqoldan ibarət olan içkidir. Şotland mənşəli olan bu içkinin başqa bir növü Scoth adlanır:
Have some Scotch. Two Scotches, please [5, s.225].
Viski bütün dünyada şöhrət qazanmış alkoqollu içkilərdən biridir. Həmin
içki hazırda müxtəlif xalqların məişətində özünə yer almışdır. Bu baxımdan
―viski‖ sözü reali xüsusiyyətini itirmişdir. Söz müxtəlif dillərdə alınma kimi
istifadə edilir.
Bourbon viskinin qarğıdalıdan çəkilən Amerika növünün adıdır. ABŞ-da
çovdardan hazırlanmış viski növü rhy (―çovdar‖) adlanır [6, s.225].
Brandy tünd alkoqol içkisi olub, adətən üzüm şirəsindən, bəzən isə almadan
hazırlanır:
All he could do was to utter one word, “Brandy”. - ―O, bircə söz deyə bildi:
―Brendi‖ [4, s.229]; He called me back by asking me whether I would have a
brandy with my coffee, and when I refused, insisted [s.45].
Brendi də viski kimi müxtəlif xalqların məişətinə daxil olmuşdur. Bu söz
hazırda beynəlmiləl sözlər sırasında yer almışdır.
Rum (―rom‖) – şəkərləşməmiş nişasta maddəsindən çəkilmiş tünd alkoqol
içkisidir:
He was in great spirits that night, and drank with his friend and butler an
extraordinary quantity of rum-and-water – at a very late hour... - ―Həmin gecə
onun əhval-ruhiyyəsi çox yüksək idi, dostu və eşik ağası ilə gecə yarısınadək
həddən artıq çox rom və su içirdi...‖ [5, s.261].
―Rom‖ ən qədim içki növlərindən biridir. Şəkər qamışından bu içkinin qədim Hindistanda və Çində hazırlanması məlumdur. Qədim malayların hazırladığı ―bram‖ içkisinin ―rom‖un sələfi olmuşdur. Sonralar ―rom‖ Amerikada yayılmışdır. ―Rom‖ dənizçilikdə geniş istifadə edilmiş içkilərdən biri kimi ad qazanmışdır. Uzaq dəniz səfərləri zamanı içməli su tez xarab olduğundan səfərə
çıxarkən rom, şərab və pivə götürülürdü. Romun piratlarla əlaqəsi ingilis piratlarının adı ilə bağlıdır.
Hock (―ağ şərab növü‖):
Now what would you like to drink? What do you say to a bottle of hock? We
rather fancy our hock here - ―Nə içmək istərdiniz?Bir butulka hok necə olardı?
Bizim hokdan çox xoşumuz gəlir‖ [2, s.42].
İngilis kulinariyasında pivənin bir neçə növü vardır: beer, ale, stout, mild,
bitter, shandy.
Beer (―pivə‖) buğdadan hazırlanan acı alkoqollu içkidir:
He was so thirsty that he drank a whole pint of beer down [6, s.225]; ―Yet,
another mug of beer?”[5, s.428].
Ale tünd pivənin ayrı-ayrı növlərini, stout tünd, şirin, bitter bir qədər acı,
shandy isə tərkibində limonad olan və yaxud zəncəfilli pivəni bildirir [6, s.225]:
Mr. Dance must have some ale -―Mister Dance gərək pivə içsin‖ [4, s.56].
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Ayrı-ayrı içki adlarının semantikası əsasında konnotativ çalarlıqlar meydana
çıxmışdır. Misal üçün, beer (―pivə‖) sözü bir neçə frazeologizm daxilində
özünün qeyri-lüğəvi mənasında metaforik mənada işlənir. I’m only here for the
beer (―Mənim buraya gəlməkdə başqa məqsədim yoxdur‖) frazasında beer artıq
―pivə‖ mənasında deyil, müəyyən bir məqsəd anlamındadır. An actor’s life isn’t
all beer and skitles –―Aktyorun həyatı ancaq ləzzət və əyləncədən ibarət
deyildir‖ frazasında isə beer sözü ―ləzzət‖ konnotasiyası əldə etmişdir.
Beer sözünün qeyd olunan metaforik mənanı əldə etməsi bu içkinin ingilis
həyat tərzində, xüsusilə də ingilis barlarında önəmli əyləncə obyekti olması ilə
assosiasiyada meydana çıxır.
Sandwich (arasına yağ və cem çəkilən və yaxud soyuq ərzaq qoyulan iki çörək parçasından ibarət qəlyanaltı növü) özünün quruluşu ilə assosiasiya nəticəsində metaforik məna əldə etmişdir: iki şey arasında qalmaq, pərçim olmaq:
Our car was sandwiched between two big trucks, almost touching them. –
―Bizim maşınımız iki böyük yük maşını arasında qaldı, az qala onlara toxunacaqdı‖ [3, s.1194]; To ride (sit) sandwich – ―İki nəfər arasında sıxılmış vəziyyətdə getmək və yaxud oturmaq‖. Azərbaycan dilində əzilməyin ―xəşil olmaq‖,
―xəşili çıxmaq‖ oxşar realilərdir.
To sandwich feli bir işin icrasını digər iki işin icrası arasına salmaq mənasında işlənir: Study should be sandwiched with periods of rest ―Dərs istirahət
dövrləri (vaxtları) arasına salınmalıdır‖.
Hot dog amerikalıların həyat tərzinin formalaşması prosesində meydana çıxmış daha bir spesifik qəlyanaltının adıdır. Uzun bulkanın içərisinə yerləşdirilmiş sosiskadan ibarət olan bu qəlyanaltı növü çox məşhur olub, Amerikanın
məskunlaşması dövrünü əks etdirən tarixizmlərdən biridir.
Hot dog dildə məcazi məna da əldə etmişdir. Bu söz əsasında yaranan to
hotdog feli güc və fiziki bacarıq nümayiş etdirməklə başqalarının diqqətini cəlb
etmək, özünü göstərmək anlamına gəlir və üslubi-emosional mənası onun Azərbaycan dilinə tərcümədə qismən də olsa ―nümayişkaranə şəkildə‖ ifadəsi sayəsində əks olunur.
Skiers hotdoging down the slopes – ―nümayişkaranə şəkildə yamacdan üzü
aşağı sürüşən xizəkçilər‖ [3, s.644].
İngilis dilində içi ət və yaxud meyvə cemi ilə doldurulan, üstü şirinləşdirilən
dairəvi qoğalı bildirən pie sözü bu yeməyin dadlı və şirin olması ilə assosiasiya
nəticəsində bir kəsin başqasına yaxşı münasibət bəsləməsi konnotasiyasını əldə
etmişdir:
Bill was nice as pie to us? But I still felt uncomfortable around him [3,
s.1012].
Hərfən ―Bilin bizə münasibəti qoğal kimi idi (çox yaxşı idi), lakin mən
onun yanında özümü hələ də narahat hiss edirdim‖ kimi səslənən bu cümlədəki
pie sözünün Azərbaycan dilindəki frazeoloji ekvivalentindən (bal-yağ) istifadə
etsək tərcümə daha düzgün və emosional olar: ―Bil bizimlə bal ilə yağ kimi
idi.‖
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Fərdlərarası münasibətin obrazlı şəkildə çatdırılması üçün etnoqrafik realilərin, daha doğrusu, yeməklərin bir-biri ilə tutması üzrə metaforlaşma getmişdir.
Aydın olur ki, "metaforikləşmə ünsiyyətin müxtəlif sahələrində mühüm rol oynayır. ...metaforikləşmə obrazın axtarışına, ekspressiv fonun gücləndirilməsinə,
predmetin məğzini açmağa yönəldilir‖ [7, 27].
Qeyri-reali xarakterli lunch Amerikanın kulinariya gerçəkliyi ilə assosiasiya
nəticəsində konnotativ çalarlıq əldə edir: There’s no such thing as a free lunch
– ―Əvəzsiz heç kim sənə heç nə verməz‖.
Bu frazeologizmin mənşəyi Amerikada nahar yeməyinin (lunch) yoxsullara
pulsuz verildiyi kafelərin işgüzar həyatından qaynaqlanır. Amerika Birləşmiş
Ştatlarında vaxtilə mövcud olmuş kafelərin bir qrupu müştərilərə pulsuz nahar
verməklə onları içki içməyə cəlb etmək məqsədi güdürdülər. Pulsuz nahar üçün
sahibkarın itirdiyi xərc içki satışından əldə olunan gəlirin cüzi bir hissəsini
təşkil edirdi.
Həmin frazeologizmin yuxarıda qeyd olunan mənası (―Əvəzsiz heç kim sənə heç nə verməz‖) eləcə də onun A.Abbasov tərəfindən ―Dünyada pulsuz heç
nə yoxdur‖ [1, s.327] şəklində tərcüməsi daha çox təsviri səciyyə daşıyaraq, orijinalın üslubi-emosional mənasını əks etdirmir. Həmin üslubi çalarlıq dilimizdə
―hər işin iki başı var‖ ifadəsinin mənasına emosional baxımdan daha yaxındır.
Pie in the sky (hərfən ―səmada qoğal‖) deyimində isə pie ümidverici, lakin
həyata keçməsi çətin olan bir təklif, arzu mənasını ifadə edir. Bu halda da qeyd
olunan təsviri tərcümə ilə yanaşı tərcüməçinin qarşısında ingilis dilindəki pie
sözünün bildirdiyi emosionallığı düzgün çatdırmaq üçün ana dilində ya eyni üslubi çalarlığa malik idiomatik qarşılığı tapmaq, ya da digər vasitədən istifadə etmək lazım gəlir. Azərbaycan dilində ―əlçatmaz arzu‖ ifadəsi pie sözünün göstərilən məcazi mənasına leksik ekvivalent rolunu oynaya bilir: ―Onun arzusu ―əlçatmaz‖ idi‖.
Məcaziləşmə bir sıra geyim adlarında müşahidə olunur. Blouse (―bluza‖,
―üst köynəyi‖) geyim adı yumoristik çalarlıq əldə edərək, oğlan və ya kişinin
cəsarətsizliyini bildirir:
Go on then, try and hit me, you big girl’s blouse. – ―Onda davam elə, vur
görüm necə vurursan, böyük qızın bluzası‖ [3, s.112].
Мягалядя гойулан мясялянин актуаллыьы ондан ибарятдир ки, кулинарийа терминляринин цслуби чаларлыглары инэилис дилинин лексик цслуби васитяляри арасында
эениш йер тутур.
Мягалянин актуаллыьы. Ишин актуаллыьы онунла баьлыдыр ки, дилин лексикасынын
тядрисиндя кулинарийа терминляри тялябялярин тез-тез раст эялдийи лексик ващидляр
сырасындадыр вя онларын лексик-семантик хцсусиййятляри щаггында ятрафлы мялуматын олмасы бу зярурятдян иряли эялир.
Мягалянин елми йенилийи. Инэилис кулинарийа терминляринин лексик-семантик
бахымдан тящлили мягалянин елми йенилийини тяшкил едир.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалянин елми нятиъяляри лексика бящсинин тядрисиндя истифадя вя бу сащядя эяляъяк арашдырмаларда она
истинад олуна биляр.
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Н. Баширова

Стилистическая функция кулинарных терминов
в английском языке
Резюме
Английские кулинарные термины имеют рядь семантических свойств
включая синонимия, стилистическая-метафорическая функция и т.п.
имеют особый важность с их экспрессивно-эмоциональной функцией. С
этой причиной для нормального перевода стилистического колорита
кулинарных терминов овладение широкой информации очень важно.
Н. Бесщирова

Стйлистиъ фунътион оф ъулинарй термс ин тще Енэлисщ ланэуаэй
Суммарй
Енэлисщ ъулинарй термс щаве эот а нумбер оф семантиъал феатурес инълудинэ
сйнонймй, стйлистиъ фунътион, етъ. Фром линэуистиъ поинт оф виеw тще стйлистиъметапщориъал фунътион оф ъулинарй термс и соф партиъулар импортанъе бу тщеир
сервинэ щиэщлй ехпрессиве-емотионал меанинэс. Тщерефоре фор нормал траслатион
оф тще стйлистиъаллй ъолоуред ъулинарй лехиъон оне сщоулд щаве а профоунд
информатион оф тщесе линэуистиъ унитс.
Редаксийайа дахил олуб: 05.12.2014
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ПЕДАГОЖИ ELMLЯR
Тялим технолоэийаларынын мащиййяти вя мязмуну
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Е-маил: гулийев.арзу.68@маил.ру
Yarəli Fərrux,
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Rəyçilər: t. ц. ф.д., dos. Ф.М.Мустафазадя
т.ц.ф.д. дос. Ч.М.Щямзяйев
Açar sözlər: texnoloji təlim, texniki qurğular, informasiya, pedaqoji texnologiyalar, təlim
Key words: technological траининэ, technological devices, information,
pedagogical technologies, training
Ключевые слова: технология обучения, техническое оборудование,
информация, педагогические технологие, обучение
Pedaqogika texnoloji təlim prosesinə yeni baxışdır. Bu baxışa görə təlim
prosesi ənənəvi təlimdən fərqli olaraq maksimum idarə olunan proses olmalıdır. Təlim texnologiyasının tarixi XX əsrin II yarısında bilikləri yoxlamaq
üçün texniki qurğuların meydana gəlməsindən başlamışdır. Bir müddət təlim
texnoloji təlimdə texniki vasitələrdən istifadə kimi başa düşülürdü. Alimlər
belə hesab edirlər ki, texnikadan istifadə daha çox informasiya vermək üçün
köməkçi xarakter daşıyır. Amma tədris prosesinin ayrı-ayrı mərhələlərində
texnikanın tədris prosesinə daxil edilməsi aktiv inkişaf edir. Alimlər gələcəkdə
müəllim və məktəbin köməyi olmadan öyrədici (təlimedici) sistemlərdən
müstəqil istifadə olacağını praqnozlaşdırırlar.
Mütəxəssislər və müəllimlərin özləri, təlimin texnikası ideyasına birmənalı
münasibət bəsləmirlər. Müəllim əməyi hələ də mexanikləşdirilməmiş əl əməyi olaraq qalır. Bir çox pedaqoqlar belə hesab edirlər ki, bu belə də olmalıdır, çünki yalnız canlı insan oxuda, öyrədə bilər. Lakin təlim texnologiyasının
inkişafı göstərir ki, hər bir fənni öyrətmək üçün texnoloji prosesi yaratmaq
mümkündür. Texnologiya üzrə mütəxəssislər ―Texnoloji proqramlar‖ təlim layihələri işləyib hazırlayırlar.
Müəllimlər həmin paketlər və layihələrlə işləyən zaman məsləhətçi – təşkilatçı funksiyasını yerinə yetirirlər. Çoxlarına elə gəlir ki, bu hamının müqəddəs saydığı müəllimlik peşəsinə hörmətsizlikdir. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, bir çox müəllimlər metodistlərin onlar üçün hazırladığı metodiki işləmələrdə, dərs planlarından məmnuniyyətlə istifadə edirlər. Köhnə əmək
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əməliyyatlarından azad olan müəllim sözün həqiqi mənasında pedaqoji işlə, şagirdlərin inkişafı ilə məşğul olur. Təlimdə şəxsiyyətin, yaradıcılığın və mexanikləşdirmənin nisbəti məsələsi həqiqətən adi məsələ deyil, həll olunmalıdır.
Beləliklə, pedaqoji texnologiya dedikdə, qabaqcadan verilmiş xarakteristikalar üzrə kompüter təlimi üçün işlənib hazırlanmış, optimal, didaktik proseslər başa düşülür.
Bundan başqa, praktik planda pedaqoji texnologiya müəllimin hər hansı
bir texnoloji cəhətdən işlənib hazırlanmış metodlar və priyomlar sistemini,
nəhayət tərbiyə işinin metodikasını və metodlarını da ifadə edə bilər.
Texnologiyanın köməyi ilə həll olunan başlıca problem təlim prosesinin
idarə olunmasıdır. Ənənəvi ―qeyri-təlim texnologiyası‖ metodlarının nöqsanları vardır. Qeyri müəyyənlik öyrənmə əməliyyatlarının az idarə olunması mənimsənilmənin yoxlanılmasının obyektiv və epizodik xarakter daşıması buna
misal ola bilər.
Ənənəvi yanaşmada müəllim teoremi öyrətmək, şeri təhlil etmək, kvadrat
tənlikləri həll etmək və s. məqsədləri qoyur. Bu məqsədlər şagirdlərin fəaliyyətini təsvir etmir. Texnologiyaya görə təlimin məqsədi şagirdin vəziyyətini,
onun biliklərini, fikirlərini, hisslərini, davranışını dəyişməkdir. Texnologiyanın
vəzifəsi təlimedici sistemin bütün elementlərini öyrənmək və təlim prosesini
layihələşdirməkdir.
Təhsil məktəblərində geniş yayılmış, lakin şəxsiyyətin hərtərəfli inkişaf etməsində imkanları məhdud olan ənənəvi təlim texnologiyaları XX əsrin sonunda bir çox yaradıcı, yenilikçi pedaqoqlar tərəfindən təhsildə effektiv olmayan, hətta zərərli nəticələr verən texnologiyalar kimi qiymətləndirilməyə başlandı. Bu cür qiymətləndirmə inkişaf etmiş ölkələrdə cəmiyyətin məlumatlılıq
səciyyəsinin kifayət qədər yüksək olması ilə qiymətləndirilirdi. Tədris prosesində təhsil alanın hərtərəfli şəxsiyyət kimi formalaşması üçün yeni pedaqoji
texnologiyalardan məqsədəuyğun və kompleks şəkildə istifadə edilməsi daha yüksək nailliyyətlər əldə etməyə imkan verir. Burada məqsədə və təlimin
məzmununa uyğun texnologiyalar seçilməsi və onların ardıcıl, qabaqcadan
müəyyənləşdirilmiş vaxtda yerinə yetirmək məqsədə müvafiqdir. Hazırda müasir pedaqoji praktikada daha geniş tətbiq olunan şəxsiyyətyönümlü-inkişafetdirici pedaqoji texnologiyalar aşağıdakılardır:
1) Əməkdaşlıqla təlim texnologiyası;
2) Layihələr metodu ilə təlim texnologiyası;
3) Modulla təlim texnologiyası.
Son illər tədris prosesində istifadə olunmağa başlayan daha artıq maraq
göstərilən təlim texnologiyasının mahiyyəti və məzmunu ilə bir qədər ətraflı
tanış olaq:
Əməkdaşlıqla (kollektiv) təlim texnologiyası – Бu təlim texnologiyasında
əsas ideya nəyisə birlikdə yerinə yetirmək yox, birlikdə öyrənməkdir. Kollektiv təlim texnologiyası XX sərin 80-cı illərindən ABŞ və İsrail pedaqoqları Ravin və onun şagirdləri tərəfindən işlənmişdir.
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Layihələr metodu ilə təlim texnologiyası – Layihələr metodu XX əsrin
20-ci illərindən ABŞ-da Con Djui və onun şagirdi Kill Patrin tərəfindən işlənmişdir. Bu metodla fəal təlim əsas şagirdin məqsədəuyğun fəaliyyəti ilə
onun şəxsi maraqlarına uyğun qurulmuşdur. Metodun əsas mahiyyəti uşaqların əldə etdikləri biliklərin həyatda onlara lazım olmağını göstərməkdir.
Modulla təlim texnologiyası – Təlimdə şəxsiyyətyönümlü konsepsiyanın
reallaşdırılması, inkişafetdirici pedaqoji texnologiyaların layihələşməsi və
praktikada tətbiqi onların müxtəlif şəraitdə, müxtəlif mövzular üzrə sınaqdan
çıxarılmasını, bu sahədə pedaqoji təcrübənin öyrənilməsini tələb edir.
Məktəblərdə tətbiqinə geniş maraq göstərilən yeni pedaqoji texnologiyalardan biri də modulla təlim texnologiyasıdır. Təlimin modul texnologiyası dedikdə, uşaqların müstəqil olaraq dərsdə və dərsdənkənar vaxtlarda modullu iş
prosesində konkret təlim məqsədlərinə nail olması başa düşülür.
Məqalənin aktuallığı. Müasir zamanda İnformasiya və Kommunikasiya
texnologiyalarının hər bir elm sahəsinə tətbiqi, Pedaqoji sahənidə öz içinə almaqdadir. Günü – gündən tədris prosesinin ayri-ayri mərhələrində informasiya
texnologiyalarının tədris prosesinə tətbiq edilməsi genişlənir. Alimlər yaxın gələcəkdə müəllimlərin və məktəbin köməyi olmadan müstəqil öyrədici sistemlərdən qaçılmaz olduğunu proqnozlaşdirirlar. Alimlərə bu qənaeti verən, texnologiya üzrə mütəxəsislərin ―Texnoloji proqramlar‖ təlim layihələri işləyib hazirlanmasıdır.Texnoloji təlimin üstünlükləri şagirdlərə qisa vaxtda geniş biliklərə
sahib olmalarını təmin etməkdir.Texnoloji təlimin pedaqoqikaya tətbiqində başlıca problem təlim prosesinin düzgün idarə olunmasıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Pedaqoji təlimə texnoloji təlimin tətbiq olunması
araşdırılmışdır. Təlim texnologiyalarının tətbiqinin pedaqoji işə, şagirdlərin inkişafına təsiri müqayisə olunmuş və elmi cəhətdən əsaslanmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bir çox пedaqoqlar hesab edirlər
ki, мüəllim əməyi mexanikləşmiş əl əməyi olaraq qalmalıdır. Lakin təlim texnologiyalarının praktikada tətbiqi, hər bir fənni öyrətmək üçün texnoloji prosesi
qurmağın mümkünlüyünü isbat edir.
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А. Кулиев,
Я. Фаррух

Суть и содержание технологии обучения
Резюме
В статье отмечается эффективность применения информационных технологий в процессе педагогического обучения. Раскрывается применение
програм технологического обучения для будущего периода педагогического образования. В новых программах технологического обучения показано прогрессивное влияние на взаимоотношение педагог-ученик и на
повышение интелектуальных знаний учеников.

A. Guliyev
Y. Farrukh

The nature and content of learning technologies
Summary
In the article it was noted the effectiveness of the application of information
technologies in pedagogical training. On the other hand, the implementation of
technological traning programs in the pedagogical training in the future were
also disclosed in the article.
Moreover, teacher – student relationships in new technological traning
programs and its impact on the development of intellectual knowledge of
students.
Редаксийайа дахил олуб: 08.12.2014
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Müasir dövrdə qloballaşan dunyada təhsil sisteminin qarşısında yeni xarakterli vəzifələr durur və bu əsasda təhsilin funksiyalarının genişləndirilməsi və
dövrün çağrışına cavab verməsi obyektiv bir zərurətə çevrilmişdir. Artıq təhsilin, xüsusilə formal olaraq yekunlaşmış ali təhsilin fasiləsiz, insanın aktiv həyatı boyu davam edən prosesə çevrilməsi aktual sosial-iqtisadi və pedaqoji-psixoloji problem kimi mənalandırılaraq öyrənilməlidir. Bu baxımdan müasir cəmiyyətin insan resuslarının tam həcmdə istifadə olunması istiqamətində axtarışlar aparması, yenidən təhsil, ixtisası dəyişmək, müvafiq ixtisasların fasiləsiz
olaraq təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji texnologiyasının işlənilməsi sahəsində əldə etdiyi naliyyətlər belə bir fikri vurğulamağa əsas verir ki, qloballaşan iqtisadiyyatın və iqtisadi tərəqqinin təmin olunmasında hərtərəfli hazırlığa malik olan mütəxəssislərin hazırlanmasnın müstəsna əhəmiyyəti vardır.
Məhz buna görə də dünyanın inkişaf etmiş bir çox qabaqcıl ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda da yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasının yeni
bir aspektinə-müvafiq ixtisaslar üzrə fasiləsiz təkmilləşdirməyə, zərurət yarandıqda ixtisasın dəyişdirilməsi imkanlarının reallaşdırılması ideyasını həyata keçirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Bununla da təhsilin dinamikliyi və fasiləsizliyi ilə əlaqədar olaraq irəli sürülən baxış və yanaşmalar bir daha təsdiqlənir.
Müasir mərhələdə təhsil və andraqoq fenomen anlayışının açıqlanması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu problemin aktuallığı təhsil konsepsiyasına yeni
münasibətin formalaşması ilə bağlıdır. Bu baxımdan yaşlıların təhsili müasir cəmiyyətin inkişafı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu inkişaf prosesində
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andraqoq anlayışının mahiyyətinin açıqlanması istər nəzəri və istər sadə praktik
baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Andraqoqlar o mütəxəsсislər, peşəkarlardır ki, onlar yaşlılıarın təhsili sahəsində, onun müxtəlif formalarında, ali məkrəblərdə, ixtisasartırma institutlarında, kurslarda və.s məşğul olurlar. Başqa sözlə, andraqoqlar yaşlıların müxtəlif
kateqoriyaları ilə məşğul olan mütəxəssislər-sosial pedaqoqlar, təhsil təşkilatçıları, yeni təhsil strukturları pedaqoji fəaliyyət növlərini layihələşdirən, ixtisasartırma, təkmilləşmə və yenidən hazırlanma təhsili ilə məşğul olanlar, təhsildə innovasiya prosesinin iştirakçılarıdır. Bütün maarif, mədəniyyət işçiləri,
insanlarının istirahətini təşkil edənlər, turizmlə məşğul olanlar, yaşlılıara sosialmədəni xidmət göstərənlər peşəkar abdraqoqlar adlanır.
Araşdırmalar sübut edir ki, andraqoqların fəaliyyətinin başlıca effekti yaşlı
insanın öz həyatının mənasının başa düşməsinə, inkişaf prespektivini görə bilməsinə yönəlməlidir. Bu fəaliyyətin maraqlı imkanlarından biri də onların açıq
cəmiyyət dəyərlərinə uyğunluğudur. Ona görə də Azərbaycanın açıq cəmiyyətə
inteqrasiya olunmasında yaşlıların təhsilinin rolu böyükdür. Hazırda başqa ölkələrdə olduğu kimi, bizim respublikamızda da açıq cəmiyyət konsepsiyasının
formalaşması problemləri inkişafda olan gənc nəslin gələcəyə inamlı münasibətinin formalaşmasında ―açıqlığın‖, dünyada formalaşan humanizmin dəyərlərinə, dialoqa hazır olmaq fəaliyyətinin problemləri ilə üst-üstə düşür.
Açıq cəmiyyətin mənası onun gələcəyə doğru istiqamətləndirilməsidir. Bu
cəmiyyət fərdin azad olması ideyasına əsaslanır. Ancaq vətəndaşlar əgər bu
azadlığa ehtiyac duymurlarsa, orada azadlıq ola bilməz. Bu baxımdan insanlar
qarşısında dövlətin də vəzifələri dəyişir, yeniləşir. O, yaşlıların təhsilinə xidməti
təşkil etməklə yanaşı, həm də onun inkişafını və idarə olunmasını təmin etməli,
maddi kömək göstərməlidir. Dövlət və sosial strukturlar insanların təhsilə istiqamətlənməsini müdafiə etməli, onlara fasiləsiz olaraq həyatları boyu biliklərə
yiyələnmək üçün şərait yaratmalıdır.
Dilimizdə ―öyrədən‖, ―təhsil verən‖, ―təşkilatçı‖, ―maarifçi‖ sюzləri çox işlənir. Bu sözlər andraqoq anlayışının mahiyyətinə yaxındır. Fransız dilində
―animator‖ təhsil verən deməkdir. Təhsil verən, öyrədən öz biliyini başqalarına
ötürmə prosesində məcbuetmə yox, əksinə onun öyrənmək istəyinə, öyrənənin
qabiliyyət və bacarığına, onun istək və arzularına əsaslanır. Burada təhsil verən,
öyrədənləri öyrədən andraqoq animatorun fəaliyyəti ona əsaslanır ki, bir insanın
başqasına özünü göstərməyə kömək edir, onun şəxsi qabiliyyətinin üzrə çıxmasına şərait yaradır.
Yaşlıların təhsili (andraqogika) insanı dəyişdirmir, başqalaşdırmır, sadəcə
olaraq, onun kim olmasını, nəyə qadir olduğunu, onun keçmiş təcrübəsinə istinad edərək, şüurlu münasibətlə yanaşaraq, onun müasir dünyanı, dərk etməyə,
insanlığa, insana xidmət etmək üçün öz bacarıq və təlabatlarına münasibətin
formalaşmasına köməklik göstərir.
Hal-hazırda respublikamızda diplomdan sonrakı təhsil, eləcə də mütəxəssilərin ixtisasının artırılması və yenidən hazırlanması heç də tam mənada yaşlıla-
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rın təhsilini əhatə etmir, daha doğrusu, tələblərə, bu sahədə dünya standartlarına
cavab vermir.
Yaşlıların təhsil konsepiyasında bu vəzifələr aşağıdakı kimi qoyulur:
1. Vətəndaşların sosial-mədəni fəallığının yüksəlməsi, sosial-iqtisadi tərəqqiyə, inkişafa təsir göstərmək məqsədilə insanların əqli imkanlarının potensialından tam istifadə etmək, onların təhsil və maarifçilik fəaliyyəti üçün şəraitini
genişləndirmək;
2. İnkişaf etməkdə olan cəmiyyətdə hər bir yaşlı insanın həyatının yaradıcı
və onun məhsuldar fəaliyyəti üçün zəruri olan bilik və bacarıqlara yiyələnməsini təmin etmək;
3. Hər bir vətəndaşa həyatı boyu sosial-iqtisadi dəyişikliklərlə uyğunlaşmaq
və təkmilləşmək imkanları yaratmaq;
4. Öz ölkəsinin demokratikləşməsinə təsir göstərməyə qadir qanunlara hörmətlə yanaşan, sosial- fəal vətəndaşların formalaşmasını həyata keçirmək;
5. Yüksək əmək məhsuldarlığını təmin edən, müasir tələblərə cavab verən
yüksək səlahiyyətli, peşəkarlıq baxımından yaradıcı mütəxəssislərin hazırlığını
təmin etmək.
Yaşlıların təhsili yaradıcı bir prosesdir, onun əsasında fərdlərin, yaşlı insanların öz təcrübəsindən, həyat tərzlərinin xüsusiyyətlərindən, imkanlarından qeyri-standart vəzifələrin həyata keçirilməsində istifadə olunması durur. Bu işdə
andraqoqların fəaliyyəti də diqqət mərkəzində olmalıdır. ―Andraqoq― anlayışı
yaşlıların təhsilində əhəmiyyətli rola malikdir. Bu anlayış, adətən, yaşlıların
təhsili ilə məşğul olan təlim prosesinin təşkilatçısı, yaşlıları irəli aparan, onlarla
aparılan işin xüsusiyyətlərinə bələd olan mütəxəssislərin fəaliyyətini ifadə edir.
Özlərini andraqoq kimi qəbul edən, mütəxəssislər üçün andraqoq fəaliyyəti ifadə edir. Özlərini andraqoq kimi qəbul edən, mütəxəssislər üçün andraqoq fəaliyyəti böyük əhəmiyyət kəsb edən etik fəaliyyət kimi qəbul edilməlidir ki, bu
da hazırda andraqoqlar üçün başlanğıcdır.
Andraqoq yeni ixtisas deyil. Digər tərəfdən yaşlılarla işləyən hət bir mütəxəssis özünü andraqoq adlandıra bilməz. O, təcrübədə, praktik fəaliyyətində öz
işinu, fəaliyyətinin məzmununu, mənasını dərk etdikdə, öyrətdiyi, təhsilə yönəltdiyi yaşlı insana onun həyatında rastlaşdığı çətinlikləri görməyə, yeni dəyərləri
tapmağa kömək edən zaman andraqoq sayılar.
Təbiidir ki, belə fəaliyyət mütəxəssix yaşlılarla uzun müddət işləyəndə və
bu sahəni öz professional rolu kimi qəbul edəndə baş verir.
Deyilənləri ümumiləşdirdikdə aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar:
a)yaşlıların təhsili andarqoqun fəaliyyət sahəsidir;
b) yaşlılar andraqoqlarla birlikdə təhsil prosesinin subyektləridirlər;
c) pedaqoji işçilərin ixtisas artırılmasında və təkmilləşməsi sistemində və
fasiləsiz təhsil sistemində andraqoqların hazırlanması zəruri bir tərəf kimi qarşıda durmalıdır.
Beləliklə yuxarıda aparılan qısa araşdırma əsasında belə bir ümumi qənaətə
gəlmək olar ki, yaşlıların təhsili müstəqil sosial və psixopedaqoji problemdir.
Təhsilin həm obyekti və həm də subyekti olan yaşlı insanın potensial imkan93
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larının reallaşdırılması cəmiyyətin demokratikliyinin və humanistliyinin çox
mühüm olan göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər. Bu baxımdan yaşlıların fasiləsiz təhsilinin bütün formalarının həm məzmun, həm də təşkilatı əsaslarının
işlənilməsi öz aktuallığını saxlamaqda davam edir. Bu vəzifənin həlli respublikamızda təhsil sisteminin hərtərəfli inkişaf etdirilməsinin və müasir dövrün tələbləri baxımından təkmilləşdirilməsinin ümumi istiqamətində mərkəzi mövqeyə malik olmalıdır.
Мягалянин актуаллыьы. Yaşlıların təhsili və onların səmərəli və məhsuldar
fəaliyyətinin uzun müddət ərzində təmin edilməsi tədris-hazırlıq müəssisələri
qarşısında, o cümlədən dövlət orqanları və sosial institutlar qarşısında yeni tipli
təxirəsalınmaz vəzifələr qoyur.
Мягалянин елми йенилийи. Yetкin və yaşlı nəslin təcrübəsi, malik olduğu biliklər cəmiyyətin ən dəyərli və qiymətli xəzinəsidir. Bunun istifadə olunmasının
sosial-pedaqoji texnalogiyasının və təşkilatı mexanizmlərin işlənilməsi aktual
bir vəzifə olmaqla diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Məhz bu vəzifənin həyata
keçirilməsinin inkişaf etməkdə olan ölkəmiz üçün vacibliyini nəzərə alaraq
yaşlıların təhsilinin və bununla əlaqədar bəzi konkret məsələlərin mahiyyətinin
qısaca da olsa belə açıqlanmasını məqsədə müvafiq saymaq olar.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядя эюстярилян тювсийялярдян йашлыларын тящсили проблемляри иля мяшьул олан мцтяхяссисляр, педагоглар
истифадя едя билярляр.
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O социально-педагогических проблем
образования взрослых
Резюме
В статье всесторонне анализированы социально-педагогические стороны образования взрослых, указаны пути улучшения качества образования
после начального образования. В статье также дается широкое сведение
об андрагогах играющих основную роль в образовании взрослых и об их
методов работы. Сушность последипломного образования, пути улучшения его качества широко обсуждается в статье.
Dж.Ganiev,
S.I.Taqiev
Н.Зейналов

Он тще соъиал анд едуъатион проблем соф адулт едуъатион
Суммарй
In the paper comprehensively have been analyzed the social pedagogical
side of adulr education, indicated ways to improve the quality of education. The
article also gives wide information about andragogists play a major role in adult
education and their working methods. The essence of graduate education, ways
to improve the quality has been widely discussed in the article.
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Источники науки об Узбекистане относятся ко времени древних
столетий и имеют глубокие и сильные корни.
Посредством концентрации это может служить целому человечеству в
достижении тайн природы и науки. Такие великие ученые как Ахмад АльФергани, Абу Райхан Беруни, Абу Али Ибн Сина, Мухаммад АльХаразми, Мирза - Улугбек, Алишер Наваи предки выходцы из Средней
Азии, в средневековье вложили огромный вклад в развитии наук как
астрономия, география, геология, геофизика, минералогия, фармакология,
ботаника, анатомия, человеческая физиология, медицина, химия, физика,
метафизика.
Узбекистан – одна из развитых республик средней Азии она процветала как средневековый центр и интеллектуальный центр мусульманского
мира частично благодаря ученым, философам и культурным лидерам. Их
вклады в мировую науку и культуру в гуманитарных науках и в точных
науках были многочисленными.
Стандарты образования до 1991 очень отличались в Узбекистане чем
используемые в настоящее время.
Структура системы образования была представлена:
- Дошкольное образование - 7 лет, возрасты 1-7
- Образование средней школы - 10 лет, возрасты 7 – 17
- Высшее образование - 5 лет, возрасты 17 – 22
- Последипломное образование и научное исследование - 3 - 6 лет, возрасты 23 – 34.
Кроме этого, были технические школы, которые обеспечивали профессиональное обучение, однако их качество и престиж для обслуживания не
были так высоко.
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Система аттестации во всех образовательных учреждениях была в
масштабе "от 5 до 1", "5" являющийся самым высоким и "1" самая низкая
оценка. Вступительные экзамены так же как конец экспертиз термина
были или в устной или письменной форме, не было никакой системы
тестирования.
Как независимое государство, Узбекистан должен был столкнуться с
различными проблемами, связанными с экономическим, социальным и
культурным развитием.
Одной из острых проблем страны новорожденного в 1991 году было
обучение высококвалифицированных специалистов в различных областях.
Политические изменения, которые следовали за декларацией независимости, переходом к рыночной экономике и введению понятия демократии
в общество, не могли оставить существующую узбекскую систему образования неизменной. Кроме того новые трудности, с которыми сталкивается страна в начальной стадии ее независимости, подняли высокий
спрос на динамическое, непредубежденное и превентивное поколение специалистов, которые могли способствовать быстрому развитию страны как
ценный член международного сообщества.
В связи с этим были осуществлены много образовательных реформ,
которые охватывали все области системы образования на всех уровнях,
которые включали изменение учебного плана и программ в образовательных учреждениях, введении новой системы аттестации в школах и
университетах, создании новых институтов и введении новых отделов в
существующих, чтобы обучаться для особенностей, которые не существовали прежде, такие как менеджмент, маркетинг, и т.д.
Основные принципы Образования в Узбекистане - демократизация и
гуманизация. Образование Узбекистана помогает правительству решить
многих экономичных и социальных проблем. Педагоги Узбекистана чрезвычайно способствовали Образованию Узбекистана. Образование в Узбекистане контролируется двумя Министерствами, а именно Министерством Народного Образования, которое заботится об основном, вторичном, и профессиональном образовании; и Министерство Высшего образования контролируя после школьное образование.
В соответствии с новой структурой системы обучения делятся на возрастные группы:
- Дошкольное образование - возрасты 0 - 6
- Начальное образование - 4 года, возрасты 7 - 10
- Вторичное (общее) образование - 5 лет, возрасты 10 – 15
- Вторичное специализированное образование - 3 года, возрасты 15 - 18
- Высшее образование (Степень бакалавра) - 4 года, возрасты 18 - 22
приблизительно.
- Образование выпускника (Степень магистра) - 2 года
Высшее образование также стало двумя степенями стадий бакалавра и
стадий магистратура которые открывают путь к университетским учреж97

Bakı Qızlar Universiteti
№4

Elmi əsərlər

2014

дениям - аспирант или докторские исследования. Кроме того, система
продолжения переквалификации и подъема уровня навыков формируется.
Должным образом качественное содержание процесса образования и
учебных планов и программ было значительно изменено с целью в:
- максимальное приближение к потребностям рыночной экономики;
-восстановление исторических ценностей, оставленных культурных и
духовных традиций людей, населенных Узбекистан;
-новый стиль образования должен рассмотреть лучшие обучающие методы, которые гарантируют высокий уровень требований к знанию учеников/студентов и обучению держателей диплома на максимальном высоком
профессиональном уровне для участия в тихом влажном рынке труда.
Люди, заинтересованные исследованием выпускника, могут преследовать
степени магистра двух - трех лет.
В конце исследования студенты защищают свою диссертацию, чтобы
получить степень кандидата, которая является где-нибудь между степенью магистра и доктором.
Ученые должны иметь несколько лет, контролируя опыт и иметь несколько публикаций в главных научных журналах. После 3-4 лет исследовательской работы они защищают свою диссертацию и получают степень
Доктора наук. В случае, если было качество исследования и диссертация
высока, степень доктора может быть немедленно награждена после степени кандидата. Последняя степень "Профессорство" прибывает после
нескольких лет положения лидерства, публикаций и опыта.
Министерство более высокого и вторичного специального образования
вместе с Министерством Народного Образования под наблюдением Кабинета Министров республики Узбекистана, и согласно Указам президента,
обращаясь к проблемам образования, вводило следующие изменения в
систему образования Узбекистана в течение прошлых 23 лет:
1.Узбекский язык был принят как государственный язык. В результате
число предметов, преподававших на узбекском языке в увеличенных школах, так что сделало число узбекских школ по сравнению с российскими
школами, особенно в сельских районах.
2.Кириллица, используемая в Узбекистане в течение прошлых 70 лет,
была заменена латинским алфавитом по двум причинам: - Латынь была
алфавитом в историческом развитии Узбекистана; - Латинский алфавит
используется во многих странах в настоящее время, и правительство рассматривало эту, меру как помощь процессу интеграции Узбекистана в мировое сообщество.
Специальные подготовки взрослым изучить новый алфавит были выполнены в их рабочих местах. Для студентов средних школ и университетов изменение было легче, так как они все знали латинский алфавит от их
классов иностранного языка. Что касается учащихся начальной школы,
все их книги были переписаны с новым алфавитом, который означал для
них, латынь будет единственным алфавитом узбекского языка, который
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они знают, это было бы полностью различное поколение детей, родившихся и образованных в независимом Узбекистане.
3.8-летнее обязательное образование было расширено на 9 лет.
4.10-летние средние школы были разделены на 9-летнее общее образование и 3 года вторичного специализированного образования. Положительная сторона этой реформы была то, что студентам средней школы
дали возможность выбрать между последованием научного исследования
и профессиональным обучением после 9-летнего обязательного образования. С этой целью академические лицеи и профессиональные колледжи
были настроены, обеспечивая более глубокие исследования науки, экономики или закона, готовя студентов к университетскому исследованию; и
последнее предоставление возможности им продолжить изучать предметы
общего образования, в то же самое время получить профессию.
5.Принятие детей в начальные школы от возраста 7 используя специальный вступительный экзамен, чтобы определить уровень знаний развития ребенка после дошкольного образования детском саду. Экспертиза
требует полной подготовки ребенка к школе поскольку у нее есть вопросы
об истории страны, элементарных знаниях математики, способности ребенка запомнить короткие стихи и пересказать истории.
6.Полный пересмотр школьного учебного плана и учебных программ
введение новых предметов: экономика, этика и просвещение (исследование национальной культуры), экологические исследования, исследование
СПИДА/ВИЧ.
7.Отказ от письменной и устной экспертизы на конец тестирования
термина и принятия новых методов тестирования, таких как альтернативные вопросы.
8.Изменение от "от 5 до 1" системы аттестации к получению определенного числа системы единиц, взятой в качестве модели развитых стран,
подобных "К E" система, "A" быть самым высоким, и "E", являющемся самой низкой оценкой.
9.Отказ от 5-летнего университетского образования и разделения высшего образования к 4 годам степени бакалавра и 2 года степени исследований магистра.
Учебный год начинается 2 сентября (первого сентября день независимости), или первый рабочий день сентября. Учебный год заканчивается в
июне для средних школ и в июле для высшего образования.
Узбекистан обращает большое внимание на образование населения.
Правительственная политика Узбекистана имеет, создают 50 000 новых
образовательных институтов ежегодно в течение прошлых нескольких
лет. Больше школ все же обязано выполнять общественное требование.
Все образовательные институты Узбекистана стремятся к образовательному развитию населения. Они следуют за определенными принципами как:
— Изменение и дальнейшее улучшение образовательного и социализирующего содержания;
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— Развивая новые школы, учебный планы и программы;
— Поощрение способностей и талантов;
— Профессиональное обучение и профессиональная подготовка, имея
в виду изменяющиеся экономичные потребности;
— Подъем образовательной системы республику Узбекистана на новый ступень развития чтобы соответствовать международным стандартам.
Больше чем 50 % населения Узбекистана более чем 30 миллионов моложе 18 лет. Многие говорят на двух языках (узбекский и русский язык);
большинство говорят на трех или больше языках. Изучение английского
языка стало очень популярным начиная с дня независимости республики
Принята программа изучения английского языка с дошкольного до высшего образования, и переподготовки педагогического персонала. Дальновидная запланированная политика нашего государства при переходном
периоде до рыночной экономики после независимости, вызвала широко
распространенный интерес к областям экономики, бизнеса, управления,
международных отношений, медицины, закона, сельского хозяйства, образования, техники, физики, языка и литературы. Независимость Узбекистана создала существенно новую систему образования, которая успешно
показывает таланты и готовит профессиональный персонал. В нашей стране для молодых людей с яркими мыслями и стремлениями - все дороги
открыты.
В 1997 году была принята Национальная программа подготовки и переподготовки кадров и повышение квалификации педагогических кадров
педагогический персонал начиная педагогов среднего звена до кадров
высшего образования усовершенствовались чтобы соответствовать мировым стандартам образования компьютеризация в во всех образованиях дала новый импульс и энергию развитию образования.
На социальном секторе страны ассигнованы приблизительно 60 процентов государственного бюджета. Почти половина этих фондов потрачена на развитие образовательных учреждений. Только в этом году 756 образовательных учреждений, детская музыка и художественные школы,
детские спортивные комплексы были построены, отремонтированы и восстановлены. Государство продолжает вкладывать капитал в образование,
потому что эти инвестиции будут обязательно оправданы. После того, как
развитие страны там не ничто более эффективное, когда каждый гражданин участвовал в бизнесе в пользу людей. Сегодня приблизительно 10%
выпускников вторичных специализированных образовательных учреждений продолжают их исследования в колледжах и университетах по всей
стране. Эффективность увеличивается время от времени, когда люди приезжают на работу, имея сильные теоретические и практические навыки.
Ежегодно, приблизительно 53 % государственного бюджета приспособлены для дальнейшего усовершенствования системы образования в стране
Образовательные учреждения поддержаны банками. Они, в свою очередь, дают микроссуды выпускникам, желающим участвовать в деловых
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операциях, концессионных, чтобы купить оборудование, чтобы начать
дело. Приоритет - интеграция высшего образования и науки. За прошлые
два года под юрисдикцией ведущих университетов и институтов получил
десять исследовательских центров и институты Академии наук Узбекистана. Есть материальные стимулы для молодых ученых. Ежегодно Комитет по Координации Науки и техники проводит среди ученых до 35 соревнование научных проектов. Большинство актуальных исследований получает государственные гранты. Узбекская национальная образовательная
модель включает все стадии образования и воспитание индивидуальности,
дошкольного образования, начального и среднего образования, профессионального образования, высшего образования, поднимая навыки/обучения и дальнейшего образования. Страна несет предназначенную
деятельность для основного и профессионального образования талантливых детей и молодежи за границу. С самого дня Независимости Узбекистана тысячи молодых людей подверглись курсам о различных престижных программах или были образованы в солидных университетах за
границей.
Актуальность статьи. В Узбекистане образованию дают предшествующую важность в стране одинаково для каждого ребенка независимо от
пола и национальных принадлежностей. Образование в любом возрасте
поощрено в Узбекистане. Новые методы и технологии созданы основанные на национальных потребностях.
Научная новизность статьи. Благодаря, новой образовательной политики нашего государства и правительства Узбекистан смело включается и
соответствует мировым стандартам образования. Наши ученые и исследователи, молодежь расцветает и приносит высокий вклад в развитии республики.
Практическая целсообразность и применение статьи. Статья может
быть использован специалистами и студентами, занимающихся с проблемами образования в Узбекистане.
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G.İbrahimova

Özbəkistanda təhsilin inkişafı
Хцлася
Məqalədə müstəqillik illərində Özbəkistan Respublikasında təhsil sahəsində baş verən dəyişikliklər öz əksini tapmışdır. Yeni proqramların və dərsliklərin hazırlanması mərhələləri təhlil edilmiş və qarşıda duran vəzifələr müəyyən edilmişdir.
G. İbrahimova

The development educational in Uzbekistan Republic
Суммарй
The changes in the independence years of Uzbekistan Republic taken place
in educational were represented in the article. Stages of preparing new
syllabuses and manuals were analyzed and forthcoming duties were defined.
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Loqarifmik tənliklərin həllinin araşdırılmasında alqoritmik
bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanması
Zenfira Tağıyeva,
ADPU-нун dosentи
Günay Məmmədova,
ADPU-нун magistrанты
Xuraman Əliyeva,
ADPU-нун əməkdaşı
Ряйчиляр: р.ц.е.д., проф. Щ.И.Асланов
ф.-р.ц.ф.д., дос. Н.С,Шярифов
Açar sözlər: tənlik, blok-sxem, alqoritmik bilik, bacarıq və vərdişlər
Ключевые слова: уравнение, блок-схема, алгоритмические знания,
умения и навыки
Keywords: equation, block diagram, algorithmic knowledge and skills
Şagirdlərin bu mövzunu daha dərindən mənimsəmələri üçün loqarifmik
tənliklərin həlli alqoritmlərinin blok- sxemlə təsvirindən istifadə etmək olar.
Blok-sxemlər sinif otağında asılır və şagirdlər istiqamətləndirici kimi bu
blok-sxemlərdən istifadə edə bilərlər.
Bəzi tənliklərin həlli ilə tanış olaq:
Misal 1. log 3 (2 x  1)  3 tənliyini həll edək.
Loqarifmanın tərifinə görə 2 x  1  33 və ya 2 x  1  27 . Buradan x=14
alarıq. Asanlıqla yoxlamaq olar ki, x=14 verilmiş tənliyin köküdür.
Misal 2. log 5 ( x 2  2 x  1)  2 tənliyini həll edək.
Loqarifmanın tərifinə görə x 2  2 x  1  5 2 . Buradan x 2  2 x  24  0
alarıq ki, bu tənliyin kökləri -4 və 6-dır. Bu köklərin hər ikisi verilmiş tənliyi
ödəyir. Birinci və ikinci misalların həllində blok-sxem 1.-dən istifadə etmək
olar.
Misal 3. log 9 ( x 2  3x  1)  log 9 (1  2 x) tənliyini həll edək.
Bu tənlik x 2  3x  1  0 və 1  2 x  0 bərabərsizliklərinin hər ikisini ödəyən
x-lər çoxluğunda təyin olunmuşdur. Bu bərabərsizliklər sistemini həll edək.

+

+

3 5
2

3 5
2
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 x 2  3x  1  0

1  2 x  0
x 2  3x  1  0 ,
x2 

x 2  3x  1  0 ,

D 94 5 ,

x1 

3 5
2

;

3 5
2

1
2
Bərabərsizliklər sistemi aşağıdakı bərabərsizliklər sistemi ilə eynigüclüdür:
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Bu bərabərsizliklər sisteminin həlli   ;
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2
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Bu şərtlər daxilində verilmiş tənliyi onunla eynigüclü olan
2
x  3x  1  1  2 x tənliyinə gətirmək olar.
x 2  3x  1  1  2 x  0 , x 2  5x  0 , x( x  5)  0 , x  0 ; x  5
Asanlıqla
yoxlamaq
olar
ki,
köklərin
hər
ikisi

3 5   3 5 1
  ;

;  çoxluğuna daxildir. Ona görə də ədədlər

 
2
2
2

 
verilmiş tənliyin kökləri olacaqdır.
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Blok-sxem 1.

Başlanğıc
log a f ( x)  b tipli loqarifmik

tənliklərin həlli

f ( x)  0 bərabərsizliyinii həll edin

Hə

Bərabərsizliyin həlli
yoxdur

Verilmiş tənliyin
həlli yoxdur

yox

yox

f ( x)  a b tənliyini həll edin

Alınan tənliyin həllinin
bərabərsizliyin çoxluğuna daxildir

Alınan həll tənliyin həlli deyil

H
ə

Alınan həll tənliyin həllidir

son
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Bu misalın həllində blok-sxem 2-dən istiqamətləndirici kimi istifadə etmək
olar.

Blok-sxem 2.

başlanğıc
log a f ( x)  log a g ( x) tipli loqarifmik

tənliklərin həlli

 f ( x)  0
bərabərsizliklər sistemini həll edin

 g ( x)  0

Hə

Bərabərsizliklər
sisteminin həlli
yoxdur

Verilmiş tənliyin
həlli yoxdur

yox

yox

f(x)=g(x) tənliyini həll edin

Alınan tənliyin həllinin
bərabərsizliklər sisteminin
həllər çoxluğuna daxildir

Alınan həll tənliyin həlli deyil

H
ə

Alınan həll tənliyin həllidir

Son
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Мягалянин aktuallığı. Müasir dövrdə komyuterlərin məişətimizə daxil olması, insan fəaliyyətinin bütün sahələrində güclü avtomatlaşdırılmış vasitələr
sistemindən istifadə edilməsi ümumtəhsil məktəblərində təlim və tərbiyənin tamamilə yenidən qurulmasını zəruriləşdirmişdir. İndi təlimi elə təşkil etmək lazımdır ki, hazırlanan gənc cəmiyyətin informatikləşdirilməsində iştirak edə bilsin. Artıq ənənəvi təlim üsulları ilə gənc nəsli həyat üçün hazırlamaq mümkün
deyildir. Təlim üçün yeni orijinal üsulların tapılması, az vaxt ərzində çox biliyin
verilməsi, müasir tətbiqi elmlərin elementlərinin məktəbə daxil edilməsi, şagirdlərin fəallığının artırılması, məktəb riyaziyyatının proqramlarının, dərslik və
dərs vəsaitlərinin tam şəkildə dəyişdirilməsi dövrün tələbinə çevrilmişdir.
Мягалянин елми йенилийи. Апарылан тядгигатын нятиъясиндя орта цмумтящсил
мяктяблярин X sinfindя cяbr vя analizin baшlanьыcъ дярсляриндя шаэирдляря yeni mюvzulara (loqarifmik funksiya, tяnlik bяbяrabяrsizliklяrin hяlli) aid
алгоритмляри сюзляр вя блок-схемлярля тясвир етмяйи юйрядян, онларда алгоритмик тясяввцр, билик, баъарыг вя вярдишлярин формалашдырылмасы иля рийазиййат тялиминин елми нязяри сявиййясини вя кейфиййятини йцксялдян методика ишлянмишдир.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Рийазиййат дярсляриндя тялимин
кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн алгоритмин тясвир цсулларынын (сюзляр вя блоксхемлярля) дидактик имканларыны мцяййянляшдирмякдян ибарятдир.
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Формирование алгоритмических знаний, умений и
навыков при изучении логарифмических уравнений
Резюме
В современной школе элементы алгоритмизации употребляются и на
уроках математики. Например: при изучении логарифмических уравнений
можно употребить словесный вид записи алгоритма и блок-схему. На данной работе описываются алгоритмы изучения свойств логарифмических
уравнений.
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Formation of algorithmic knowledge and skills in the study
of logarithmic equations
Summary
In the modern school of algorithmic elements and used in math class. For
example: the study of the logarithmic function may use a verbal account of the
algorithm and flowchart. On This paper describes algorithms for studying the
properties of the logarithmic function.
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проблемс
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra bir çox sahələrdə
olduğu kimi, təhsil sahəsində də köklü islahatlar aparılmış, cəmiyyətin yeni sifarişlərinin, ehtiyaclarının və tələbatlarının ödənilməsi məqsədi ilə çoxlu sayda
yeni tipli təhsil müəssisələri (liseylər, gimnaziyalar, kolleclər, seminariyalar,
mərkəzlər, təhsil təhsil kompleksləri və s.) və təhsil formaları yaradilmışdır.
Üçüncü minillikdə Azərbaycan məktəbinin simasını müəyyənləşdirəcək yeni təhsil islahatı dövlətimizin təhsil sahəsində həyata keçirdiyi konsepsiyanın
aparıcı istiqamətlərindən biridir.
Təhsil islahatının əsas tələbi təhsilin məzmununun yeniləşməsi, təhsildə yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiq edilməsidir. İnkişaf etmiş ölkələrin pedaqoqlarının təhsil sistemində apardıqları araşdırmalar göstərir ki, müasir dövrün şəxsiyyətinin yetişdirilməsi təhsil sistemində olan bir çox vacib problemlərin həlli
ilə əlaqədardır. Bunlardan ən əsası isə təhsil sisteminin yenidən qurulması, bu
sahədə əsaslı islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Yeni təhsil sisteminin
inkişafı və təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətlərini yeni təlim
metodları təşkil edir.
Yeni pedaqoji texnologiyalar əsasında yeni pedaqoji təfəkkür formalaşır ki,
o da təlim-tərbiyə prosesinin ―öyrənməyi-öyrətmək‖ texnologiyasına əsaslanmaqla, şagirdlərin təfəkkür imkanlarının maksimum dərəcədə nəzərə alınması,
həm də pedaqoji prosesin tədqiqatçılıq, araşdırıcılıq sahəsinə, təcrübə meydançasına çevrilməsini tələb edir. Təlimin bu və ya digər metodu, şagirdlər tərəfindən qrup halında ardıcıllıqla həyata keçirilən hərəkət və üsulların məcmusu
olmaqla, müəyyən didaktiv sistemin reallaşdırılmasıdır. Qrup halında fəaliyyət
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göstərmə isə təlim zamanı şagirdlər tərəfindən əməkdaşlıq şəraitində birlikdə
çalışma deməkdir.
Bu gün dünya təcrübəsində müasir təlim metodlarından geniş istifadə edilir.
Belə təlim metodlarından biri ―Fəal təlim metodu‖dur. ―Fəal təlim metodu‖
təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıqda şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan təlimini nəzərdə tutur. ―Fəal təlim‖ idrak fəaliyyətinin təşkili
və idarə olunması üsullarının məcmusudur. Bu təlim üçün aşağıdakı cəhətlər səciyyəvidir:
— müəlim tərəfindən idraki problem -situatsiyasının yaradılması;
— problem-situatsiyanın həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin həvəsləndirilməsi;
— şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin müstəqil kəşfi, əldə edilməsi
və mənimsənilməsi
Yeni yanaşmanın mahiyyəti ondadır ki, təlim şagirdlərin yaddaşının yeni elmi biliklərlə zənginləşdirilməsinə deyil, biliklərin müstəqil qazanılması, mənimsənilməsi vərdişləri və təfəkkürün müntəzəm inkişaf etdirilməsinə əsaslanır.
Bu zaman şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında, xüsusi seçilmiş, asan başa düşülən və yadda qalan, ən vacib təlim materialının öyrənilməsi prosesində elmin
əsas qanunauyğunluqları haqqında nəticə çıxartmağı, mühüm və dərin ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər.
Fəal təlim metodu təqdim edilən informasiyanın ziddiyyətli və yarımçıq olması ilə xarakterizə edilən və əqli cəhətdən gərgin vəziyyətin yaradılmasına
əsaslanır. Bu cür vəziyyətin yaradılması, şagirdləri tapşırılmış məqsədə nail olmaq yollarını axtarmağa sövq edir və bununla da onların təfəkkürünü fəallaşdırır.
Fəal təlim metodlarının tətbiqi şagirdlərdə müstəqil düşünmək, sərbəst rəy
söyləmək, hər hansı problem barədə başqasının fikrinə münasibət bildirmək, digər fərdi nöqteyi-nəzəri təsdiq və yaxud inkar etmək, çoxluğun qərarını qəbul
etmək, yaxud öz qərarının üstündə durmaq və s. xüsusiyyətlərin formalaşmasına bilavasitə kömək göstərməklə təfəkkürün tənqidiliyi, müstəqilliyi və çevikliyinə zəmin yaradır.
Fəal təlim metodunda müəllim – bələdçi, tələbə isə - kəşf edən kimi fəaliyyət göstərir. Belə ki, müəllim elmi biliklər əsasında tələbələrə tədqiqat üçün şərait yaradır, problem situasiya yaradır, onları axtarışa sövq edir, yeni biliklərin
möhkəmlənməsi, vərdişə çevrilməsi, digər fənlərlə inteqrasiya üçün tapşırıq
növləri təqdim edir. Tələbə isə köhnə bilik və bacarıqları əsasında tədqiqata
başlayır, düşünür, tədqiqat aparmaqla icraçıya çevrilir və dərk edir, yaradıcı
fəaliyyətdə olub fərdi imkanlarına inanır, müəllimin təqdim etdiyi tapşırıqların
icrası zamanı yeni bilik və bacarıqlarını möhkəmləndirir.
Fəal təlim məhz belə konstruktiv model üzərində qurulur və öyrənməyin
müstəqil, daimi – ömürboyu davam etməsi vərdişini aşılayır. Fəal təlim metoduna nəzər saldıqda görürük ki, şagirdlərin yeni mövzu ətrafında söhbətləri, onların bu mövzu haqqında bilikləri-köhnə bilikləri, empirik biliklər (həyat təcrübəsi və dünyagörüşü) üzərində qurulur.
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Fəal təlim metodu təqdim edilən informasiyanın ziddiyyətli və yarımçıq olması ilə xarakterizə edilən və əqli cəhətdən gərgin (problemli) vəziyyətin yaradılmasına əsaslanır. Bu cür vəziyyətin yaradılması şagirdləri tapşırılmış məqsədə nail olmaq yollarını axtarmağa sövq edir və bununla da onların təfəkkürünü
fəallaşdırır. Bu da öz növbəsində şagirdlərdə idrak fəallığı yaradır, onları tədqiqat fəaliyyətinə həvəsləndirir.
Fəal təlim metodunda əsas məsələ problemin qoyuluşu məsələsidir. Bu
problem elə qoyulmalıdır ki, bu həm diqqəti cəlb edən və maraqlı; həm şagirdin
imkanlarına müvafiq (onun inkişaf səviyyəsinə uyğun gələn, lakin asan olmayan): həm müstəqil tədqiqat üçün mümkün olan; həm də öz bacarığını həyata
keçirməyə imkan verən bir problem olmalıdır.
Bu təlim metodunda idrak fəaliyyətinin fəallaşdırılması da əsas məsələ kimi
qarşıya qoyulur. Yəni bu o deməkdir ki, ənənəvi təlim sxemi dəyişdirilir. Bildiyimiz kimi ənənəvi təlim üsulunda müəllim hazır bilikləri şərh edir. Şagird isə
bu hazır bilikləri passiv şəkildə mənimsəyir və bilikləri yaddaşda möhkəmləndirir, bunları nəzəri-praktik məsələlərin həlli prosesində tətbiq edir. Deməli, şagirdlər ənənəvi dərsi yalnız yadda saxlayır və nəticələri özləri çıxartmırlar. Beləliklə, ənənvi üsulda müəllim informasiyanı ötürən, materialı öyrədən, şagird
isə informasiyanı qəbul edən olur.
Fəal təlim üsulunda isə şagird ―kəşf edən‖, tədqiqatçı mövqeyində, müəllim
isə ―bələdçi‖ (fasilitator), ―aparıcı‖ (istiqamət verən) mövqeyində olur. Yəni şagird güclü məsələlər və problemlərlə üzləşərkən, bunları müstəqil tədqiqat prosesində həll edir. Bu zaman şagird təlimin məqsədlərini şüurlu surətdə qarşısına
bir məqsəd kimi qoyaraq düşünür: nəyi dərk etməli, nə üçün dərk etməli, nəyi
öyrənməli, nə üçün öyrənməli, necə öyrənməli və bu hansı nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Fəal təlim prosesində müəllimin biliklərə aparan yolda bir bələdçi kimi əsas
funksiyası, təyin edici rolu fasilitator (ingilis dilində facility- əlverişli şərait) adlanır. Bu, müəllim liderliyinin yeni tipidir və o, müəllimlə şagirdin təhsil məqsədinə nail olmağa yönəldilmiş birgə fəaliyyətinə əsaslanır. Bu zaman müəllim
sistemli, ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə şagirdlərlə əməkdaşlıq edir, problem
vəziyyəti təşkil edir, tədqiqat məqsədlərinin qoyuluşunda şagirdlərə istiqamət
verir, bunların həllində metodik köməklik göstərir, biliklərin əldə edilməsi və
mənimsənilməsi yollarını öyrədir. Müəllimin vəzifəsi öyrənməyi öyrətməkdir,
yəni, təlim fəaliyyətinin əsas tərkib hissələrini mənimsəməkdə uşağa kömək
edir.
Təlim prosesinin mövcud sxemi fəallıq keyfiyyətinə malikdir və hər bir şagirdin ona lazım olan bilikləri müstəqil əldə etməsinə və bütün həyatı boyu öyrənməyə qadir olan bacarıqlı, müstəqil tədqiqatçı kimi yetişməsinə kömək
etmək üçün nəzərdə tutulub.
Təlimin səmərəliliyi aşağıdakı hallarda xeyli artır:
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— şagirdlərin idrak fəaliyyəti və təlim motivasiyası hesabına (əgər şagirdin
özü yeni nəsə kəşf edirsə, onda o, dərsə yaradıcı şəkildə və maraqla yanaşır, əldə etdiyi bilikləri uzun müddətə və möhkəm mənimsəyir);
— biliklərin təfəkkürə əsaslanan müstəqil, məhsuldar və yaradıcı şəkildə əldə edilməsi və mənimsənilməsi sayəsində.
Fəal təlim metodunu qısaca olaraq aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar.
а) Təlimdə vacib amillər:
İnteraktiv təlimdə mexaniki yaddaşın deyil:
— təffəkkürün inkişafı;
— şagirdlərin fəal dərketmə mövqeyi;
— biliklərin müstəqil əldə edilməsi;
— tədqiqat və dərketmək üçün müvafiq şəraitin yaradılması;
— təbii öyrənmə fəallığının artırılmasına təkan verən problemli şəraitin
yaradılması;
— biliklərin yaradıcı tətbiqi;
— ətrafdakılarla əməkdaşlıq etmək bacarığı;
— təfəkkürün müstəqilliyi və sərbəstliyi.
b) Təlimin prinsipləri:
— Şagirdə yönəldilmiş təlim. Дərsdə şagird əsas tərəf kimi qəbul edilir,
onun idrak maraqları və tələbatları, imkan və qabiliyyətləri önə çəkilir.
— İnkişafetdirici təlim. Тəlim inkişafdan irəlidə olub şagirdin bilik və bacarıqlara yiyələnməsini potensial imkanlarına yönəlməlidir ki, bu da ya müstəqil
iş prosesi zamanı, ya da yaşlıların köməyi ilə üzə çıxarılır.
— Qabaqcıl təlim. Ъəmiyyətin inkişaf meyillərini əks etdirməli və yaxın gələcəkdə fəaliyyət göstərəcək yeni nəsil hazırlanmalıdır.
— Əməkdaşlıq. Тəlim prosesi zamanı ―müəllim-şagird-valideyn‖ bərabər
hüquqlu tərəf-müqabili kimi çıxış edirlər.
— Qrup təlimi. Щər şagirdi kiçik qrup işinə cəlb etmək, qrup halında qarşılıqlı fəaliyyət və əməkdaşlıq etmək.
c) Fəal təlimin həyata keçirilməsində 4 əsas cəhət:
— problemli vəziyyətin yaradılması
Bu mərhələdə müəllim məsələdəki ziddiyyətləri qabartmaqla sual qoyur və
şagirdləri düşünməyə hazırlayır.
— Dialoq və əməkdaşlıq şəraiti
Müxtəlif fərziyyələrin, görüşlərin müqayisəli təhlili məhz dialoq və əməkdaşlıq şəraitində aparılır.
— şagird-tədqiqatçı, müəllim-bələdçi kimi
Şagird və müəllim göstərilən rollarda çıxış edir.
— psixoloji dəstək, hörmət və etibar.
Şagirdlərin inamsızlıq hissini aradan qaldırmaq, ən zəif şagirdin belə, yaradıcı prosesə qoşulmasına təkan verir.
Beləliklə, fəal təlim metodunda bilgilər hazır şəkildə deyil, onların müstəqil
surətdə kəşfi prosesində mənimsənilir, yəni mənimsəmə prosesi passiv deyil,
fəal xarakter daşıyır.
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Мягалянин актуаллыьы. Təlim metodları, bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanmasına yönəldilən yeni forma və texnologiyaların tətbiqindən ibarətdir. Fəal təlim keyfiyyətli bilik və bacarığa xidmət etməklə yanaşı, şagirdlərdə fikir təfək
kür və qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi məqsədi daşımalıdır. Bu məqsədlə kütləvi, qrupdaxili oyunlar, gruplarda fəaliyyət, layihələrin hazırlanması, problemlərin qruplarda fərdi və kütləvi həlli, intellekt oyunlar və s. mümkünlüyü ilə həyata keçirilməlidir. Beləliklə, şagirdlərə örənməyi öyrətməklə ona ömrü boyu
öyrənmək vərdişi aşılamaq, onun inteqrasiyasına nail olmaqla, ona bütün üzləşəcəyi problemləri həll etmək vərdişi aşılamaq müəllimlərin əsas vəzifəsi olmalıdır.
Мягалянин елми йенилийи. Müəllimlərimizin şagird şəxsiyyətinə olan münasibət, prinsipial bir cəhət kimi Azərbaycan məktəbinin dünya təhsil sisteminə
inteqrasiya olunmasına xidmət etməlidir.
Bu təlim müəllim və şagird kollektivinin birgə əməkdaşlığı şəraitində ardıcıllıqla həyata keçirilən bir təlimdir. Təlimin başlıca ideyası nəyi isə birlikdə icra etmək deyil, birlikdə öyrənməkdir. Bu təlimdə əsas məqsəd şagird fəaliyyətinin interaktivliyini ön plana çəkməkdir.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас,
еляъя дя цмумтящсил мяктябляриндя чалышан, щямчинин тящсиля йени педагожи
технолоэийаларын тятбиги иля мяшьул олан педагоглар истифадя едя билярляр.
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Применение новых технологий в образовании
Резюме
Статья повествует об интер-активном методе обучения. В ней говорится о преимуществах зтого метода, о принципах и путях его осуществления.
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Имплементатион оф неw педаэоэиъал
теъщнолоэиес ин едуъатион
Summary
In the given article the main point of contextual technology has been
revealed, its efficiency and productivity has been investigated. Given
technology lets students to develop cognitive activity, free thought and creative
ability, changes nature of educational pedagogical environment, filling it with
spirit of cooporation, development of a man. At the same time here is
characterized the efficiency of this method, its principles and the using ways.
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Tələbə gənclərdə hüquq mədəniyyətinin tərbiyə
olunması üzrə işin məqsəd və vəzifələri, xüsusiyyətləri
Arif Bədirov,
ARTPİ-nin dissertrantı
E-mail: arifbadir@gmail.com
Rəyçilər: пед.ц.е.д., prof. A.N. Abbasov,
ped.ü.f.d. R.S. Əliyev
Açar sözlər: hüquq mədəniyyəti, hüquq mədəniyyətinin tərbiyə olunması,
hüquq mədəniyyətinin üzrə işin məqsədi, hüquq mədəniyyətinin üzrə işin vəzifələri, hüquqi şüur
Ключевые слова: правовая культура, воспитание правовой культуры,
цель правовой культуры, задачи правовой культуры, правовое сознание
Key words: legal culture, raising the legal culture, the aim of the legal
culture, the problem of legal culture, legal consciousness
Kollec tələbələrində hüquq mədəniyyətinin yaradılması üzrə iş tərbiyə işinin
elmilik, respublikamızda aparılan dinc quruculuq işi təcrübəsi ilə əlaqəlilik, sistemlik, ardıcıllıq, fasiləsizlik və s. prinsiplərinə əsasən həyata keçirilir, onun tələbələrin hiss və duyğularına, şüuruna təsir göstərmək, onların fəaliyyətinin təşkili və stimullaşdırılması, müəllimin şəxsi nümunəsi, sübuta yetirə bilmək və
kəskin məsələləri açıq qoymaq, vadaretmə və s. bu kimi medodik üsullarından
istifadə olunmaqla reallaşır.
Hüquq mədəniyyəti üzrə işin mühüm vəzifələrindən biri tələbələrin hüquqi
şüurunu formalaşdırmaqdır. Hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması üzrə aparılan işlər hüquqi şüura təsir göstərməklə, tələbələrin dünyagörüşünə, mənəvi
keyfiyyətlərinə, sosial-mədəni və başqa təsəvvürlərinə, başqa sözlə, şüurun bu
və ya digər sahəsinə təsir edir.
Həm də tələbələrin hüquqi şüuru da siyasi, mənəvi, əmək və tərbiyənin başqa tərkib hissələrinin təsiri nəticəsində təşəkkül tapır. Tələbə şəxsiyyətinə tərbiyəvi təsirinin kompleks xarakteri bununla səciyyələnir.
Hüquq və əxlaq yaxın olsalar da, hüquqi davranışın qanunauyğunluqlarının
təşəkkül tapıb formalaşmasına özünəməxsus şəkildə təsir göstərir, əxlaq isə, hüquqa uyğun hərəkət və əməlin faydalı, normalardan kənaraçıxmaların isə sosial
təhlükə olduğunu anladır. Hüquqa və qanuna hörmət mənəvidir, fəqət onların
özlərinin səciyyəvi mövzusu hüquq və qanun hesab olunur. Cəmiyyətimizin
üstqurumunda hüququn önəmlə yer tutması, qanunvericiliyin ölkəmizdə geniş
əhatə dairəsi, onun qəbul edilməsi və tətbiqinin səciyyəvi qanunauyğunluqları,
erkən yaşlardan hüquqi şüuru, hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması üzrə
məqsədyönlü işlərin aparılması tələbatını meydana çıxarır.
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Hüquq mədəniyyəti tələb edir ki, tələbələrin şüuru və hərəkətləri vahid və
qarışıqlı əlaqəli olmaqla bir-birlərini şərtləndirsin. Şəxsiyyət normal şəraitdə
şüurlu qəbul olunmuş qərara əsasən fəaliyyət göstərirsə, onun davranışı və rəftarı şüurluluq səviyyəsindən, əqli və emosional inkişafından çox asılı olur. Şüur
da, adətən fəal sosial fəaliyyət zamanı lazımınja təşəkkül tapır. Şüur mədəniyyəti və davranışı şəxsiyyətlərin münasibətlərinin mədəniliyini qaydaya salır
və formalaşmasına kömək göstərir.
Tələbələrdə hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması üzrə işin ümumi məqsədi onlarda yüksək hüquqi şüuru formalaşdırmaqdan ibərətdir. Şəxsiyyətin hüquq mədəniyyəti, ilk növbədə dövlət və cəmiyyət qarşısında, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında öz ifadəsini tapmış hüquqlarına, azadlıqlarına və
vəzifələrinə şüurlu yanaşmaqdan, birgəyaşayış qaydalarına hörmətdən, vətəndaşın iradə və mənafeyini özündə birləşdirən qanunun tələblərini gözləmək və
onların icrasına hazır olmaqdan, dövlət və ictimai işlərin idarə edilməsində yaxından iştirakdan, hüquq normalarının pozulması hallarına qarşı durmaqdan
irəli gəlir və müəyyənləşir. Tələbələrin hüquq mədəniyyətinin başlıca vəzifələrini seçib ayırmaq məqsədəuyğundur. Hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması
üzrə işin vəzifəsi tələbələrdə qanunlara, hüquq normalarına və birgəyaşayış
qaydalarına hörmət və rəğbət, sözsüz əməl etmək ruhu aşılamaqdır.
Həmin vəzəifənin həyata keçirilməsi, ilk növbədə tələbələrin siyasi şüurluluq, intizamlılıq, mütəşəkkillilik, müstəqillik və təşəbbüskarlıq səviyyəsinin
yüksəlməsinə, cəmiyyətimizin həyatının bu və ya digər sahəsinə yaxından qoşulması üçün hazır olmalarına kömək edir. Məhz şüurluluq nəticəsində qanuna
dərindən hörmət və münasibət, hər bir şəxsin möhkəm hüquq biliklərinə istinad
etməsi zəruridir. Odur ki, hüquq mədəniyyəti üzrə sistemli, məqsədyönlü və
fasiləsiz iş tələbələrin hüquq təhsilinə, təliminə və tərbiyəsinə söykənir. Məqsəd
budur ki, hər bir insan qanunvericiliyin tələblərinə əsaslanan hüquq və vəzifələrindən, azadlıqlarından xəbərdar olsun, onları tətbiq etməyi bilsin, dövlət
və cəmiyyət qarşısında özünün vətəndaşlıq borcuna görə cavabdehlik daşısın.
Həm də hüquq mədəniyyəti üzrə iş təkcə hüquqi biliklərin çatdırılmasını və inamın yaradılmasını nəzərdə tutmur, eyni zamanda tələbələrin öz hüquq və azadlıqlarından istifadə etmələri, vəzifələrini yerinə yetirmələri, fəal həyat mövqeyi
tutmaları, huquq qaydalarının və qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi sahəsində
öz köməklərini göstərmələri cəhdini, sosial hüquq fəallığı formalaşdırır.
Sosial-hüquq fəallığı sözlə əməlin vəhdətinin, hər bir şəxsin öz hüquq və
azadlıqlarını, vəzifələrini başa düşməsi və vətəndaşlıq borcuna əməl etməsinə
cəhd göstərməsinin çox zəruri elementidir. Tələbələrin hüquq mədəniyyətinin
başlıca vəzifələri hüquq tərbiyəsi prosesinin məqsədyönlü, sistemli, mütəşəkkil,
fasiləsiz istiqamətinin ümumi qanunauyğunluğunu səciyyələndirir. Həm də bu
prosesin bu və ya dicər komponentlərinin vəzifələrini aydın təsəvvür etmək vacibdir.
Belə bir cəhət də diqqət mərkəzində dayanmalıdır ki, bu və ya digər halda
hüquq mədəniyyəti vəzifəsinin qoyuluşu bəzi konkret vəziyyətlərdən və şəraitdən, o cümlədən tələbə kollektivinin mənəvi-psixoloji-hüquqi inkişaf səviyyə116
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sindən və kollektivin birliyinin möhkəmliyindən (zəifliyindən), ayrı-ayrı tələbələrin fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərindən, tərbiyə vasitələrindən asılı ola bilər.
Hüquq tərbiyəsinin vəzifələrinin və səciyyəvi metodlarının hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması üzrə işin ümumi məqsədi və konkret vəzifələri ilə
əlaqələndirilməsi kolleclərdəki işlərin səmərəliliyini yüksəldir.
Tələbələrin hüquqi şüurunun və mədəni hüquq davranışının formalaşması
hüquq mədəniyyəti sistemində əhəmiyyətli yer tutur. Tələbə Vətənin layiqli övladı, oğul və qızı kimi böyüyürmü, o, yüksək intellektli, yaradıcı fəal işçi, tərbiyəli, savadlı, Azərbaycanımızın dünyanın ən inkişaf etmiş və sivil dövlətləri
sırasına çıxması uğrunda fəal mübariz kimi yetişəcəkmi, öz hərəkətlərinə görə
məsuliyyətli vətəndaş kimi formalaşacaqmı? Bu işin səmərəsi tələbəyə dövlətimizin qanunlarına, birgəyaşayış qaydalarına, hüquq normalarına dərin hörmət və rəğbət hissinin necə aşılanmasından çox asılıdır. Səylər buna doğru yönəlməlidir.
Tezliklə məqsədə yetmək cəhdi tələbələr üçün səciyyəvi keyfiyyətdir. Fəqət
gənclik illərində məqsədə yetmək yolunda çətinliklərin və əngəllərin təsiri də
kəskinləşir. Həyatda təcrübəsizlik, xarakterin zəif olması, hövsələsizlik çox zaman bəzi tələbələrin xoşagəlməz hərəkətlərə yol vermələri ilə nəticələnir. Hüquqi biliklərə yiyələnmək, ölkəmizin Əsas Qanununun, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin, Ailə Məcəlləsinin, Mülki Məcəlləsinin və s. zəruri maddələri ilə tanışlıq, möhkəm ideya inamına malik olmaq tələbələrin şüurunda, xarakterində kollektivçiliyin, müsbət keyfiyyətlərin inkişafına, onun fəaliyyət prosesində mütəşəkkilliyinə, kollektivin, cəmiyyətin mənafeyini gözləməsinə və hörmətlə yanaşmasına kömək edir. Ölkəmizin Konstitusiyasının başlıca ideyalarını, vətəndaşların hüquq və vəzifələrinin vəhdətini, şəxsiyyətin cəmiyyətimiz qarşısındakı məsuliyyətini anlamaq insanların yüksək ideya-siyasi
səviyyəsinin əsaslarını təşkil edir.
Tələbələrdə hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması üzrə işdə əsas prinsiplərdən biri inkişafın yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, tələbələrlə işin
təşkili və həyata keçirilməsi formalarına, müzakirə və söhbət üçün mövzuların
müəyyənləşdirilməsinə diferensial yanaşılması az əhəmiyyət daşımır.
Kolleclərdə tərbiyə prosesi biliyin, əqidənin və hərəkətin, sözlə əməlin vəhdətinə əsasən təşkil olunmalıdır. Kolleclər əxlaqi prinsiplərlə yaşamağa, qanunu, birgəyaşayış normalarını dönmədən yerinə yetirməyə daxili tələbat yaratmalıdır. Hüquq təhsilinin, hüquqi maariflənmənin və tələbələrin hüquq mədəniyyətinin yüksəldilməsi sistemi vəzifələrinin düzgün həyata keçirilməsi səmərəli
nəticələr verir. Müxtəlif iş formalarına müraciət etməklə tələbə oğlan və qızların təbiətin, qayda-qanunun qorunmasına cəlb edilmələri tərbiyəvi baxımdan
faydalıdır. Tələbə özünüidarəsinin təşkili və inkişaf etdirilməsi, xüsusilə vacibdir.
Kolleclər tələbələrdə hüquq şüurunun və düşüncəsinin təşəkkül tapması
prosesinin məqsədəuyğun şəkildə istiqamətləndirilməsinə kömək edir.
Aparılmış tədqiqatlardan, müşahidə və sorğulardan görünür ki, tələbələr orta
ixtisas məktəbində qanunvericilik sahəsində zəruri məlumatlara yiyələnməklə
117

Bakı Qızlar Universiteti
№4

Elmi əsərlər

2014

bərabər, özlərini qanunçuluğun tələblərinə uyğun şəkildə aparmaq bacarıq və
vərdişlərinə, davranışına alışırlar. Kollec həyatı tələbələrin həm öz aralarında,
həm müəllimlərlə münasibətlərini tənzimləyən, tələbələrdə hüquq mədəniyyətinin formalaşmasına imkan verən normaların və daxili qaydaların, eləcə də sosial-siyasi, mədəni və iqtisadi səciyyəli müddəaların mənimsənilməsi və tələbə
oğlan və qızların şüurunda kök salmaları üçün əlverişli imkanlar yaradır. Tələbə
oğlan və qızların fəal hüquqi, pedaqoji qaydada təşkil edilən formalara, o cümlədən tələbələrin ictimai-hüquqi mühafizə birliklərinə qoşulmaları onlarda öz
hüquq və azadlıqlarını, həmçinin vəzifələrini kollektiv, cəmiyyət və vətəndaşlar
qarşısında yerinə yetirmək bacarığı formalaşdırır, dərin ideya inamı yaradır.
Kolleclərdə təhsil alanlarda hüquq mədəniyyəti formalaşdırmağın böyük
əhəmiyyət daşıyan xüsusiyyəti ölkə vətəndaşı kimi tələbələri gələcək hüquqi
yerini müəyyənləşdirməyə yönəltmək, onları ictimai fəaliyyətə və ictimai faydalı əməyə, kollektiv, ailə, cəmiyyət üzvü, bacarıqlı ictimaiyyətçi roluna hazırlamaqdır. Kolleclərdə hazırlanan pedaqoji kadrlar Azərbaycan vətəndaşlarının
hüquq və azadlıqlarına, vəzifələrinə, yeni cəmiyyət qurucularının həyat və fəaliyyətlərini nizamlayan hüquq qaydalarına dərin maraq göstərirlər. Bu isə hüquqi biliklərin mənimsənilməsi, hüquqa, qanuna, qanunçuluğa hörmət və rəğbət
bəsləmək, möhkəm vərdiş və davranış üçün əsas yaradır. Hüquq mədəniyyətinin məqsədyönlü formalaşdırılması nəticəsində I-II kurs tələbələrində tədris
müəssisəsində, cəmiyyətdə, ailədə, küçədə qanun-qaydanı pozmaq üstündə cavabdehlik təsəvvürü yaranır, onlar intizamı gözləməyənlərə qarşı da barışmaz
olurlar.
Bu kursların tələbələri qanunlarımız, vətəndaşların başlıca hüquqları və vəzifələri, azadlıqları barədə ümumi təsəvvürə yiyələnir, ictimai davranış qaydalarını bilir, onları yerinə yetirir, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarına hörmətlə yanaşırlar. Bundan başqa, tələbələrdə dövlət və hüquq haqqında bilik və məlumatlara yiyələnməyə cəhd inkişaf edir. Bu isə, öz növbəsində, hüquqi bilikləri
mənimsəməyə şərait yaradır. Onlar demokratiya, Azərbaycan dövləti və qanunçuluqla bağlı ideyalara yiyələnir, qanunlarımızın humanist məzmununu, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının ideya zənginliyini anlayır, birgəyaşayış normalarını qorumaqda fəallıq göstərirlər. Tələbə oğlan və qızlarda hüquqi
mühafizə və təbiəti qoruma bacarıq və vərdişləri inkişaf edir, onlar cəmiyyətimizdə dövlətin və hüququn vacibliyini başa düşür, hüquq qaydalarının hər hansı
şəkildə pozulması və cəmiyyətə yabançı digər hallara qarşı barışmaz olurlar.
III-IV kurslarda qanunvericiliyin əsasları, dövlət və hüququn əsasları ilə tanışlıq işləri davam edir. Tələbələr hüquqi tələbləri və amilləri həyatın real fakt
və hadisələri ilə daha yaxından və sıx şəkildə əlaqələndirməyi bacarırlar. İctimai qayda-qanun qərargahlarında hüquq mühafizə fəaliyyəti hüquqa aid biliklərin daha möhkəm inama çevrilməsinə imkan verir.
Tələbələr hüquqa dair məlumatlar əsasında qazandıqları bilik, bacarıq və
vərdişləri insanların davranışını, rəftar tərzini qiymətləndirmək üçün istifadə etmək imkanına malik olurlar, gənclərdə hüquq qaydalarının ədalətliliyi və vacibliyi, həmçinin məqsədyönlülüyü inamı formalaşır. Hüquqi tərbiyəlilik o zaman
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təşəkkül tapır ki, tələbə öz hərəkət və əməllərində şüurlu olaraq mənəvi (əxlaqi)
tələblərdən başqa eyni zamanda hüquq normalarını də əsas götürsün.
Tələbələrin hüquqi biliklərinin aşağı səviyyədə olması öz təsirini onların hüquq mühafizə fəallığında göstərir. Belə tələbələrin hüquqi maariflənməsinə qayğı ilə yanaşılmalıdır.
Hüquq mədəniyyətin formalaşdırılması üzrə iş məqsədyönlü, idarə olunan
prosesdir, onun məzmununa tələbələri hüquqi biliklərlə əhatə etmək, onları öz
hərəkət və əməllərinə, davranışlarına məsuliyyətli yanaşmaq əsasında tərbiyələndirmək, qanunlara və birgəyaşayış qaydalarına əməl etmək, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlarından fəal istifadə etmək, üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmək tələblərini inkişaf etdirmək və s. bu tipli məsələlər daxildir.
Kolleclərdə hüquq mədəniyyətinin başlıca metodik xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi səciyyələndirmək mümkündür: 1. Tələbələrdə vərdiş və hüquqa müvafiq gələn davranış adətlərini, fəal hüquqi mühafizə mövqeyinin yaradılması
metodlarının təkmilləşdirilməsi. Hüquq normaları ilə müqayisədə yalnız ətraf
aləmin dərk olunmuş faktları və tələbə oğlan və qızların hərəkət və əməlləri
vərdişin, hüquqauyğun adətlərin və fəal sosial-faydalı hüquqi davranışın əsasına
çevrilə bilər. Beləliklə, hüquqi şüuru formalaşdıran metodları yalnız hüquq mədəniyyətinin yaradılması üzrə işin şifahi formalarında deyil, tələbələrlə praktik
işin bütün formalarında tərkib hissə kimi istifadə olunmalıdır. Hüquqi şüuru
formalaşdıran metodlar müəyyən əsasa söykənməlidir. Hüquq mühafizə fəaliyyəti heç də yalnız hüquqi biliklərin mənimsənilməsi və onların əqidəyə çevrilməsi vasitəsi rolunu oynamır, eyni zamanda onların tədricən zənginləşməsi və
dərinləşməsini nəzərdə tutur. Tələbələr qanun baxımından qiymətləndirilməli
olan həyati faktlarla təcrübədə qarşılaşarkən özlərinin hüquqi təsəvvürlərini təhlil süzgəcindən keçirir, hüquq nəzəriyyəsini sosial təcrübə ilə əlaqələndirmək
bacarıqlarını təkmilləşdirməli olurlar.
Tələbə oğlan və qızlarda hüquq mədəniyyətini formalaşdırmaq üçün aşağıdakı metodlar qrupuna müraciət etmək faydalıdır:
1. Hüquqi şüuru formalaşdıran metodlar. Buraya daxildir: inam, sübut, qanunçuluğa, qanuna, hüquq normalarına, cəmiyyətdə davranış qaydalarına aid
mövzularda söhbətlər, müzakirə və disputlar, təlqinetmə və s.
2. Hüquqauyğun davranış vərdişi və adəti, hüquqi mühafizə fəaliyyəti təcrübəsini formalaşdıran metodlar. Buraya tələblərdə vahidlik, nümunə, yarış, tələbələrin hüquqi mühafizə fəaliyyətinin təşkili, rejim, yaradıcı oyunlardan istifadə və s. aiddir.
3. Hüquqauyğun davranışı həvəsləndirmək üçün rəğbətləndirmə və tənbeh,
cəzalandırma metodlarının tətbiqi.
Göstərilən metodlar bu və ya digər pedaqoji vəziyyətlərdə tərbiyə vasitələri
rolunu oynaya bilir. Bu, tərbiyə vəzifəsinin məzmunundan və əhatə dairəsindən,
pedaqoji prosesin konkret taktikasından, hər hansı bir tədbirin təşkili qaydasından asılıdır.
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Hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması prosesində tələbələr heç də bu
prosesin obyekti deyil, eyni zamanda subyektidirlər. Bu işin subyekti kimi onlar, ilk növbədə ictimai fikrin qüvvəsi ilə öz üzvlərinə fəal təsir edir, onlarda
məktəbdaxili həyatın qaydalarına əməl etmək inamı yaradan kollektivin üzvü
rolunu oynayırlar. Həm də hüquq mühafizə birliklərində iştirak edərək, mənəvi
və hüquqi normalardan kənara çıxan tələbələrə təsir göstərə bilirlər.
Tələbələrdə hüquqi şüurun, hüquqi düşüncənin və hüquq davranışının formalaşmasında, borc və məsuliyyətin yaradılmasında rəğbətləndirmə və cəzalandırma mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Məqalənin aktuallığı. Hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması üzrə iş
müasir şəraitdə xüsusi aktuallıq daşıyır. Tələbələrdə hüquqi şüuru, hüquq təfəkkürünü zənginləşdirir.
Məqalənin елми yeniliyi. Tələbə gənclərdə hüquq mədəniyyətinin tərbiyə
olunması üzrə işin məqsəd və vəzifələri, xüsusiyyətləri diqqət mərkəzinə gətirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tələbə gənclərdə hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması üzrə iş aparan müəllimlərə hüquq mədəniyyəti
üzrə işin məqsəd və vəzifələri, xüsusiyyətləri ilə bağlı məlumat verir.
А. Бадиров

Цели задачи и особенности работ по воспитанию правовой
культуры молодых студентов
Резюме
Общая цель работы по формированию у студентов правовой культуры
состоит из формирования в них высокого правового сознания. Правовая
культура личности в первую очередь определяется сознательным подходом перед обществом и государством к своим правам свободе и обязанностям, отраженным в Конституции Азербайджанской Республики, уважением к правилам сосуществования, соблюдением и готовностью к исполнению требований законов, принятием участия в управлении общественных и государственных работах, в противостоянии случаям нарушения
правовых норм. Задачей робот по формированию правовой культуры
является привитие студентам уважения к законам, правовым нормам и
правилам сосуществования.
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A. Badirov

Aims and features of the work of educating the legal
culture of young students
Summary
The overall objective of the work on the formation of students' legal culture
consists of forming in them high legal consciousness. Legal culture of
personality is primarily determined by a conscious approach to society and the
state of their rights to freedom and responsibilities, as reflected in the
Constitution of the Republic of Azerbaijan, respect for the rules of coexistence,
respect and willingness to fulfill the requirements of laws, taking part in the
management of public and government works in opposition cases of violation
of legal provisions. The task of the robot on the formation of the legal culture is
to instill students with respect to laws, regulations and rules of coexistence.

Redaksiyaya daxil olub: 19.12.2014
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Гейри-щамар функсийалар цчцн тюрямя анлайышынын
цмумиляшмяси
Ülviyyə Məmmədova,
Azərbaycan Texniki Universiteti,
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Е-маил: ulviyya-aztu@mail.ru
Mövsüm Əliyev,
Azərbaycan Texniki Universitetiнин assistentи
Rəyçilər: f.-r.ц.e.d., prof. Ə.B.Əliyev
f.-r.ц.ф.д., dos. İ.M.İslamov
Açar sözlər: həqiqi dəyişənli funksiya, qeyri-hamar funksiya, Dini törəməsi, diferensiallanmayan funksiya
Ключевые слова: функция действительной переменной, негладкая
функция, производная Дини, недифференцируемая функция
Keywords: function of a real variable, nonsmooth function, Dini derivative,
dedifferentiate function
1. Məsələnin qoyuluşu. Tutaq ki, R həqiqi oxun S intervalında sonlu
həqiqi dəyişənli f (x) funksiyası verilmişdir: f : S  R . Xüsusi halda S və R
üst-üstə düşə bilər. Məqsəd istənilən həqiqi dəyişənli sonlu funksiyanın
(diferensiallanan olmaya da bilər) öyrənilməsi üçün riyazi aparatı qurmaqdır.
Bu aparatdan hansı məsələləri həll etmək üçün istifadə olunduğunu aydınlaşdıraq.
Konkretlik üçün optimizasiya məsələsinə baxaq. Əvvəlcə diferensiallanan
funksiyaların törəməsindən hansı məqsədlə istifadə olunduğunu göstərək.
Məlumdur ki, əgər
f ( x)  f ( x 0 )
f ( x0  x)  f ( x0 )
f ( x0 )  lim
 lim
(1)
x x 0
x 0
x  x0
x
sonlu limiti varsa, onda f (x) funksiyası x 0 nöqtəsində diferensiallanandır və
(1) limiti f (x) funksiyasının x 0 nöqtəsində törəməsi adlanır. Əgər x  S
nöqtəsində diferensiallanandırsa, onda funksiya S -də diferensiallanan adlanır.
Qeyd 1. f (x) funksiyası x 0 nöqtəsinin ətrafında bu nöqtədəki törəməsinin
köməyi ilə
f ( x)  f ( x0 )  f ( x0 )( x  x0 )  ( x  x0 )
(2)
şəklində verilə bilər, burada
( x  x0 )
x
 0 .
(3)
x0
x  x0
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(4)
( x0 , x)  f ( x0 )  f ( x0 )( x  x0 )
funksiyası f (x) funksiyasının x 0 nöqtəsi ətrafında approksimasiyası adlanır.
Qeyd 2. Törəmənin köməyilə funksiyanın minimum və maksimumunun
tapılması üçün zəruri şərti ifadə etmək mümkündür: f (x) funksiyasının S
çoxluğunun x  nöqtəsində özünün ən böyük və ən kiçik qiymətini alması üçün
zəruri şərt
(5)
f (x )  0
olmasıdır. S çoxluğu interval olduğu üçün x  nöqtəsi bu çoxluğun daxili
nöqtəsidir. (5) şərtini ödəyən nöqtə stasionar nöqtə adlanır.
Qeyd 3. Əgər x 0 stasionar nöqtə olmazsa, onda f (x) funksiyasının azalma
və artma istiqamətini tapmaq mümkündür: f ( x0 )  0 olarsa, onda x 0 -ın
sağında funksiya artır, solunda isə azalır. Göründüyü kimi x 0 nöqtəsinin
ətrafında f (x) funksiyası x -ə görə xətti funksiya kimi verilib (bax: (2)-(4)). 
funksiyasını qurmaq üçün f ( x0 ) və f ( x0 ) qiymətlərini bilmək tələb olunur.
Beləliklə, funksiyanın sonsuz sayda qiymətini bilmək üçün iki ədədlə
kifayətlənmək olar. Bu isə həmin iki ədədin tapılması halında mümkündür.
f (x) -in öz qiymətini istənilən nöqtədə hesablamaq olarsa, onda diferensial
hesabından yaxşı məlum olduğu kimi (1)-dən istifadə edərək istənilən
dəqiqliklə f (x) -i də hesablamaq olar.
2. İstiqamətə görə törəmə. Tutaq ki, f : S  R
S çoxluğunda
diferensiallanan deyil, başqa sözlə, hər bir x0  S nöqtəsində (1) limiti yoxdur.
g  R istiqamətini götürsək, onda
f ( x0  g )  f ( x0 )
(6)
f ( x0 , g )  lim
0

sonlu limiti varsa,
f -ə x 0 nöqtəsində g istiqamətində diferensiallanan
funksiya, f ( x0 , g ) qiymətinə isə f funksiyasının x 0 nöqtəsində g
istiqamətindəki törəməsinin qiyməti deyilir. Burada   0 ifadəsi
  0 ,   0 deməkdir. (6)-da  kifayət qədər kiçik götürülür, belə ki,
x0  g  S .
(6)-dan
f ( x0 , g )  f ( x0 , g ) ,   0
(7)
olur.
İki müxtəlif g  1 və g  1 istiqamətlərinə baxmaq kifayətdir, çünki
g  0 olduqda f ( x0 , 0)  0 olur, bu isə xüsusi maraq kəsb etmir. Əgər
f ( x0 ,  1) və f ( x0 ,  1)
varsa, onda f funksiyası istiqamətlər üzrə
diferensiallanan adlanır. S çoxluğunda istiqamət üzrə diferensiallanan
funksiyalar sinfi daha mürəkkəbdir (çətindir).
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3.Dini törəməsi. Yuxarı və aşağı approksimasiyalar. Tutaq ki,
f : S  R , x0  S , g  R və f funksiyası kəsilən də ola bilər.

f ( x 0  g )  f ( x 0 )
f ( x 0  g )  f ( x 0 ) 

 lim  sup
,
0
  0 ( 0 ,  ]




(8)
f ( x0  g )  f ( x0 )
f ( x0  g )  f ( x0 ) 

f D ( x0 , g )  lim inf
 lim  inf

0
0 ( 0 ,  ]




(9)
qəbul etmək olar. Qeyd edək ki, (8) və (9) limitləri həmişə var (bunlardan biri
və ya eyni zamanda hər ikisi də ola bilər), lakin   və   -a da bərabər ola
bilər.
f D ( x0 , g ) - f funksiyasının x 0 nöqtəsində g istiqamətində yuxarı Dini
f D ( x 0 , g )  lim sup

törəməsi, f D ( x0 , g ) isə f funksiyasının x 0 nöqtəsində g istiqamətində aşağı
Dini törəməsi adlanır. Deməli, bənd 1-də qoyulmuş məsələnin həlli üçün yuxarı
və aşağı törəmələrdən istifadə oluna bilər.
Xüsusi halda, uyğun Dini törəmələri sonludursa, onda aşağıdakı bərabərliklər doğrudur:
(10)
f ( x)  f ( x0 )  f D ( x0 , x  x0 )  ( x  x0 ) ,

f ( x)  f ( x0 )  f D ( x0 , x  x0 )  ( x  x0 ) ,

(11)

burada

( x  x0 )
 0,
(12)
x  x0
x  x0
O( x  x 0 )
(13)
lim inf
 0.
x  x0
x  x0
Beləliklə, qeyri-hamar funksiya halı üçün (2), (3) bərabərlikləri əvəzinə
(10)-(13) münasibətləri götürülür. f ( x0 , g ) halında da aşağıdakı münasibətlər
doğrudur:
f D ( x0 , g )  f D ( x0 , g ) ,   0 ,
(14)
lim sup

f D ( x0 , g )  f D ( x0 , g ) ,   0 .
(15)
Buna görə də Dini törəmələrini yalnız g  1 və g  1 üçün tapmaq
kifayətdir.
( x0 , x)  f ( x0 )  f D ( x0 , x  x0 ) və ( x0 , x)  f ( x0 )  f D ( x0 , x  x0 )
funksiyaları uyğun olaraq f funksiyasının x 0 nöqtəsində g istiqamətində
yuxarı və aşağı approksimasiyaları adlanır. (14) və (15)-i nəzərə alsaq,
( x0 , x0  g )  f ( x0 )   f D ( x0 , g ) ,   0 ,
( x0 , x0  g )  f ( x0 )   f D ( x0 , g ) ,   0 .
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Başqa sözlə, ( x0 , x0  g ) və ( x0 , x0  g ) funksiyaları hər bir g üçün
 -ya görə xəttidir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi g  1 və g  1 hallarına
baxmaq kifayətdir. Nəhayət, alınır ki,
(16)
( x0 , x)  f ( x0 )  ( x  x0 ) f D ( x0 ,1) , x  x0 ,

( x0 , x)  f ( x0 )  ( x  x0 ) f D ( x0 ,1) , x  x0 ,

(17)


D

( x0 , x)  f ( x0 )  ( x  x0 ) f ( x0 ,1) , x  x0 ,

(18)


D

(19)
( x0 , x)  f ( x0 )  ( x  x0 ) f ( x0 ,1) , x  x0 .
Bütün bu funksiyalar x -ə nəzərən xəttidir və hər biri yalnız yarımoxda təyin
edilmişdir.
Misal. Tutaq ki,
y
1

 x sin , x  0 ,
f ( x)  
x
 0 ,
x0
funksiyası verilmişdir.
x
x0  0 nöqtəsi üçün
1
 sin
  lim sup sin 1  1
f D ( x0 ,1)  lim sup
0
0


,
1
() sin

1 
(  )
  1 ,
f D ( x0 ,1)  lim sup
 lim sup   sin
0


0

() 

1
1 

f D ( x0 ,1)  lim inf sin  1 , f D ( x0 ,1)  lim inf   sin
  1 .
 0
0



(16)-(19) bərabərliklərindən alarıq:
 x , x  0 ,
(0, x)  
və
 x , x  0
 x , x  0 ,
y
(0, x)  
 x , x  0 .
Şəkildə h1 ( x)  (0, x) funksiyasının
qrafiki bütöv xətlə, h2 ( x)  (0, x) funksiyasının qrafiki isə qırıq-qırıq xətlə göstərilib. Qeyd edək ki, əgər f (x) funksiyası
x 0 nöqtəsində istiqamət üzrə diferensiallanandırsa, onda (6), (8) və (9) təriflərindən
görünür ki, f D ( x0 , g )  f D ( x0 , g )  f ( x0 , g ) ,
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bərabərliklərindən

( x0 , x)  ( x0 , x)  f ( x)  f ( x0 )( x  x0 )
alarıq.
Мягалянин aktuallığı. Qeyri-hamar analiz müasir riyaziyyatın əsas bölmələrindən biri olmaqla bərabər həm də kifayət qədər mürəkkəb və tez yayılan
bölməsidir. «Qeyri-hamar analiz» termini ilk dəfə riyaziyyata F.Klark tərəfindən daxil edilmişdir. Hal-hazırda qeyri-hamar analiz və onun bölməsi olan diferensiallanmayan funksiyaların optimizasiyası «eksponensial» artım vəziyyətindədir. Bu məqalədə qeyri-hamar analizin əsasən birölçülü halına (həqiqi oxda) baxılır. Burada istənilən həqiqi dəyişənli diferensiallanmayan funksiyaların
araşdırılmasında riyazi aparatın qurulması problemi müzakirə edilir.
Мягалянин еlmi yeniliyi. Istənilən həqiqi dəyişənli sonlu funksiyanın (diferensiallanan olmaya da bilər) öyrənilməsi üçün riyazi aparat qurulmuşdur.
Мягалянин пraktiki яhяmiyyяti вя тятбиги. Qeyri-hamar analizin əsasən
birölçülü halı (həqiqi oxda) üçün təklif olunan aparatdan optimizasiya məsələlərini həll etmək üçün istifadə olunduğunu aydınlaşdırılmışdır.

Ədəbiyyat
1. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. М.: Наука, 1988.
2. Демьянов В.Ф., Рубинов А.М. Основы негладкого анализа и
квазидифференциальное исчисление. М.: Наука, 1990.
У.Мамедова,
М. Алиев

Обобщение понятия производной для
негладких функций
Резюме
Один из главных разделов математики - не гладкий анализ и оптимизация не дифференцируемых функций находится в «экспоненциальном» развитии. В статье изучена проблема создания математического аппарата для исследования любых не дифференцируемых функций
действительного переменного.
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The generalization of the notion of derivative for
nonsmooth functions
Резюме
One of the main branches of mathematics - smooth analysis and
optimization is not differentiable functions is "exponential" growth. The article
studied the problem of creating a mathematical apparatus for the study of any
non-differentiable functions of a real variable.
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Тялим просесиндя щуманистляшдирмя, ибтидаи синифлярин
«Азярбайъан дили» дярсликляриндя щуманизм тярбийясинин
гойулушу вя щялли йоллары
Мядиня Мяммядова,
БГУ-нун маэистранты
Е-маил: мадина1988@маил.ру
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф.И.Б.Казымов
пед.ц.е.д., проф.А.Н.Аббасов
Ачар сюзляр: щуманистляшдирмя, хейирхащлыг тярбийяси, йени педагожи дцшцнъя, мяняви дяйярляр, тящсилин мащиййяти
Ключевые слова: гуманизация, хорошее образование, новое педагогическое мышление, нравственная ценность, суть образования
Key words: humanization, good education, the new pedagogical
thinking, moral values, the essence of education
Ибтидаи синифлярин (Ы-ЫВ синифлярдя) Азярбайъан дили дярсликляри гурулушъа ясасян оху мятнляриндян вя дил гайдаларындан ибарятдир. Бядии мятнляр мязмун
етибариля мцхтялиф мювзулары ящатя едир: Аиля вя мяктяб, мяняви дяйярляр; сирли
дцнйа; севимли гящряманларым; тарихи шяхсиййятляр; байрамлар вя тарихи эцнляр;
щикмят хязиняси; мядяни ирсимиз; достлуг; ана тябият; яхлаги дяйярляр; каинатын
сирляри вя с.
Щямин мювзуларда олан мятнлярдя тярбийянин мцхтялиф нювляри ашыланыр. О
ъцмлядян щуманизм тярбийясинин мязмуну бу мятн парчаларында юз ифадясини
тапа билир. Демяк олар ки, яксяр мятнлярля танышлыг кичикйашлы мяктяблиляри мяняви дяйярляримизля йахындан таныш едир, ушаглар мяняви дяйярляримизин ня олдуьуну орада верилмиш бядии мятнляр ясасында юйрянир вя мянимсяйирляр.
Айдындыр ки, бу эцн тялим-тярбийя ишляринин щяйата кечирилмясиндя йени бахышлар формалашыр, щяр шейдян юнъя, тящсилин щуманистляшдирмя принсипи ясасында, щуманистляшдирмя шяраитиндя гурулмасына эерчяк имканлар йарадылыр.
Азярбайъан Республикасынын Тящсил Ганунунда тящсил сащясиндя ислащат
Програмында тящсилин щуманистляшдирилмяси щямин сащядя дювлят сийасятинин
ясас принсипляриндян бири, муасир тядрис оъагларынын фяалиййятинин ясас истигамяти
кими эюстярилмишдир.
Тящсилин щуманистляшдирилмяси щяр бир тящсил ишчисиндян, онларын бу мясяляйя мцнасибятиндян, юзляринин дахилян щуманист олмаларындан асылыдыр. Ня гядяр
ки, мцяллим щуманист дейил, тящсилдя щуманистляшдирмядян данышмаг йерсиз эюрцняр. Яэяр юзцн щуманист, ядалятли олмасан, шаэирдя щаггыны тяляб етмяк имканы вермясян, онда дярисин щуманистляшдирилмясиндян бир шей чыхмайаъаг.
Йени педагожи тяфяккцрцн тязащцрц олан тящсилин щуманистляшдирилмяси, тящсил просесиндя шаэирдляря шяхсиййят кими иштиракчылары олдуьу педагожи просесин
субйекти кими, мяктябин, мцяллимин мящз онларын наминя мювъуд олмасы фактынын дярк олунмасы бахымындан бу просесин бярабярщцгуглу цзвц кими йана128
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шылмасы, бцтцн тящсил орган вя мцяссисяляринин шаэирдин мянафейиня уйьун фяалиййятя истигамятляндирилмяси, тящсилин вя тящсил просесинин охуйанларын мейил
вя мараьынын, потенсиал имканларынын нязяря алынмагла гурулмасы, истедадлылара
вя хцсуси габилиййяти оланлара инкишаф цчцн даща ялверишли шяраит йарадылмасы,
мейдан верилмяси, ушаглара азадфикирлилик, ъясарятлилик, гятиййятлилик кейфиййятляринин ашыламасы, юз щцгуг вя вязифяляринин онлара дяриндян юйрядилмяси вя с.
кими бир-бири иля сых ялагядар олан, бир-бириндян тюряйян вя бир-бирини инкишаф етдирян мясяляляри юзцндя ещтива едир. Щазырда тящсил системиндя апарылан ислащатлар, эюрцлян чохшахяли иш бцтцн бунларын ямяли шякилдя щяйата кечирилмясиня,
щуманистляшдирилмя принсипинин тящсил тяърцбясиндя эерчякляшдирилмясиня йюнялдилмишдир.
Щуманизми тякъя о дейил ки, мцяллим дярся эириб шаэирдлярля мещрибан даврансын, сющбят етсин. Мцяллимин щуманистлийи одур ки, о, юз пешясини, ихтисасыны
йахшы билсин, шаэирдинин гялбиня эирмяйи баъарсын.
Щуманистляшмя шяраитиндя мцяллимя мцстягиллик верилмялидир. Психоложи ящвал-рущиййяни нязяря алмаг лазымдыр. Шаэирд инанса ки, она дярс дейян мцяллим
ясл мцяллимдир, о, мцяллим ирад тутанда да инъимяз. Мцяллим йериндя олмалыдыр.
Бу эцн щуманистляшмянин ян мцсбят ъящятляриндян бири дя одур ки, йарадыъы
мцяллимляр юзлярини тясдиг етмяйи баъарсынлар.
Ядалят олмайан йердя щуманизмдян данышмаг артыгдыр. Ейни заманда яэяр
игтисади проблем варса вя мцяллим, шаэирд бу проблемин ичиндян чыха билмирся,
о заман да щуманизм тярбийясиндян данышмаг чятиндир. Чцнки щуманизмин
кюкляри биртяряфдян дя игтисадиййата эедиб чыхыр вя игтисадиййат дцзялмяйинъя
щуманистляшдирмядян бящс етмяк бир гядяр абсурд олур.
Щуманизм тящсилин мащиййятиндядир. Яэяр сян инсана тящсил верир, ону тярбийя едирсянся, демяли, сян она щуманизм юйрядирсян, щуманизм юзцнц тящсилин мязмунунда бцрузя верир.
Бу эцн мцяллимя дя шяраит йарадылыб ки, о истядийи дярсликля, дярс вясаити иля
ишини гурсун. Бу юзц еля мцяллимя мцнасибятдя ясл щуманизмдир.
Щуманизми щаггында фикирляри садаламагла иш битмир. Бу ишин-щуманизм тярбийясинин айры-айры фянлярин тядрисиндяки ишин бир системи йарадылмалыдыр, бцтювлцкдя тящсил системини ящатя етмялидир. Она эюря, шаэирдляря тялим просесинин
субйекти кими бахмаг мцяййян чятинликляр йарадыр.
Щуманизм принсипинин мязмунуна шаэирдин шяхсиййятиня, мянлийиня, ляйагятиня, истяк вя арзуларына, мараг вя мейилляриня хцсуси диггят эюстярилмяси,
фярди хцсусиййятлярин психоложи бахымдан щяртяряфли юйрянилмяси, ушаьа инам
бяслянилмяси, щямчинин онда юз гцввясиня инам щисси ашыланмасы дахилдир.
Тящсилин щуманистляшдирилмясинин мязмунуна ушагларда торпаьа вя вятяня,
ана дилиня мящяббят, Азярбайъанын яразиси бцтювлцйцня, торпагларын тохунулмазлыьына гаршы тяъавцзя барышмазлыг щиссинин йарадылмасы, хейирхащлыг, садялик,
мярдлик вя доьручулуг кими мяняви кейфиййятлярин ашыланмасы да дахилдир.
«Оху», «Азярбайъан дили» дярсляриндя щуманист тярбийянин ашыланмасы цзря
хейли сайда тядрис материалы-тапмаъа, байаты, щекайя, шеир, тямсил вя с. дахил
едилмишдир.Тяърцбяли синиф мцяллими щямин материаллары тядрис едяркян кичикйашлы мяктяблиляря дцшмяня гаршы кин, гязяб вя нифрят, доьма вятяня мящяббят,
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миллятя севэи щисси ашыламаьа чалышырлар. Шаэирдляр Вятянин мцгяддяслийиня,
онун щяр бир вятяндаш цчцн язиз олдуьуна аид байаты, щекайя, шеирляри юйряндикъя вятяня, торпаьа даща чох баьланыр, ону даща чох севирляр. Тяърцбяли
мцяллимляр щуманизмля баьлы мювзулары юйрядяркян чалышырлар ки, шаэирдляр йалныз онлары юйрянмякля кифайятлянмясин, щям дя юзляри хейирхащ, ялтутан, щуманист, инсанпярвяр олсунлар.
Щуманист тярбийя мцяллим-шаэирд мцнасибятляриндя, тящсилин щуманистляшдирилмяси бахымындан цнсиййят бюйцк юням дашыйыр. Мцяллим юз шаэирдляри иля
нормал цнсиййяти истяр онларын тялим уьурларында, истярся дя шяхсиййят кими формалашмасында мцстясна рол ойнайыр. Бу вахт мцяллимин щуманистлийи, ядаляти
биринъи сырада дайаныр. Щуманист, ядалятли мцяллим мяктяблинин йаддашында ян
эюзял, севимли шяхсиййят кими галыр. Щямин мцяллим шаэирдлярин сирдашына чеврилир.
Щуманист тярбийянин ашыланмасында гаршыйа чыхан проблемляр мцяллимин педагожи усталыьындан, шаэирдляря севэисиндян, онлара обйектив мцнасибятдян, щуманистлик, ядалятлилик вя с. кими кейфиййятлярдян асылыдыр.
Демократийа сивил дювлятлярин ялдя етдийи ян бюйцк наилиййятдир. Бу анлайыш
сосиал ядалят принсипляриня ямял олунмасы, инсан щцгугларына щюрмят вя гайьылы
мцнасибят, инсанлар арасында бярабярлик, достлуг, гардашлыг, обйективлик вя с. кими кейфиййятлярин горунуб сахланмасы, цмумхалг кцтлясинин истяк вя арзуларынын нязяря алынмасы, ъямиййятин хейриня йаранан йени-йени дяйярлярин гиймятляндирилмяси вя с. мясяляляри юзцндя ещтива едир.
Инди «Оху» дярсликляринин ады «Азярбайъан дили» ады иля тягдим олунур. Бу
дярсликдя тякъя гейд етдийимиз кими, дил гайдалы дейил, щямчинин дя вятянпярвярлик, щуманизм, физики, мяняви вя с. тярбийяни йолуна гойан, кичик йашлы
мяктяблиляри бу рущда тярбийя едян вя ъидди мараг доьуран мятнляр-наьыллар,
щекайяляр, шеирляр, тямсилляр вя с. топланмышдыр. Бяс Азярбайъан дили дярсляриндя щуманизм тярбийяси мясяляси педагожи ядябиййатда неъя якс олунуб?
Педагожи ядябийат юйрядир ки, тялим-тярбийя ишинин щуманистляшдирилмяси просесиндя оптимал системин йарадылмасы цчцн бир сыра ишлярин эюрцлмяси ваъибдир:
1. Психоложи щазырлыг. Щуманист вя саьлам ящвал-рущиййя йаратмаг. Бунун
цчцн инам, шяхсиййятя щюрмят, етибар, ямяйин дцзэцн гиймятляндирилмяси,
щагг, ядалят, эерчяк мцнасибятин тяшкилини ясас эютцрмяк.
2. Шяраитин тяшкили. Саьлам рущлу, мяняви ъящятдян зянэин, тяшяббцскар,
гайьыкеш щиссляр ашыламаг.
3. Информасийа блоку йаратмаг. Няъиб щисслярля зянэин биликли вя йарадыъы
габилиййятя малик мцтяхяссисляр йетишдирмяк.
4. Фярди йанашма. Тяляб белядир ки, мцяллим щяр бир шаэирдя фярди йолла йанашсын вя онунистигамятляндирсин, онун гаврама, дяркетмя габилиййятини нязяря алсын.
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5. Сивилизасийалы ъямиййятдя йашайаъаг инсанлар гаршысында ъавабдещлик.
Инсафлы, мярщямятли олмаг, хястяйя, зяифя, шикястя, гоъайа щюрмят вя кюмяк
етмяк кими няъиб яхлаги кейфиййятлярля йашамаьы юйрятмяк.
Гейд едяк ки, ЫЫ, ЫЫЫ, ЫВ синфин Азярбайъан дили дярсляриндя бу кейфиййятляр
баъарыглы мцяллимляр тяряфиндян ашыланыр.
Хейирхащлыг бабалардан галыб. Бу мясля, бу идейа ибтидаи синифярин «Азярбайъан дили» дярсликляриндя эениш хят цзря инкишаф етдирилир. Оху мятнляриндя щуманизм тярбийясинин бир голуну хейирхащлыг тярбийяси тяшкил едир. Дярслик вя
програмларда тярбийянин бу типи иля ялагядар «Достлуг вя йолдашлыг», «Иътимаи
давраныш гайдалары вя онларын иърасы», «Цмумин хейри олан ямякдя иштирак
етмяйин ваъиблийи», «Тябияти горумаг-Вятяни горумаг демякдир», «Вятяндашлыг боръу ня демякдир?», «Юзцндян бюйцкляря неъя щюрмят вя ещтирам эюстярмяли?» вя бу кими мювзуларла щуманизм тярбийясиня эениш йер айрылыр.
Инкаредилмяз бир щягигятдир ки, кичик йашлы мяктяблиляр хейирхащлыьы, вятянпярвярлийи, щуманистлийи, достлуьу вя инсана хас олан башга мяняви кейфиййятляри йашлы нясил васитяси иля мянимсяйирляр.
Бюйцк педагог А.С.Макаренко йазырды: «Щеч бир мядяниййят нцмуняси олмаса, йашлылар ъямиййяти олмаса, ушаг ъямиййятиня мядяниййят щарадан ашылана биляр? Тярбийя мящз, бундан ибарятдир ки, даща йашлы нясил юз тяърцбясини, юз
ягидясини кичик нясля верир».
Ибтидаи синифлярдя щуманизмя хас олан хейирхащлыг тярбийяси иля ялагядар
апарылан ишляри аиля тярбийясиндян тяърид етмяк олмаз. Аиля хейирхащлыг тярбийясинин илк бешийидир, оъаьыдыр. Аилядяки достлуг, сямимилик, мещрибанлыг,
мяишят вя идейа бирлийи ушаглара юз тясирини эюстярир.
Хейирхащлыг вя диэяр мцнасибятляр бахымындан ибтидаи синиф шаэирдляриня тясир эюстярмяк цчцн онларын фярди психоложи ъящятлярини нязяря алмаг лазымдыр.
Конкрет фактлара кечяк: ЫЫ синиф Азярбайъан дили дярслийинин «Йахшы нядир,
пис нядир?» бюлмясиндя (8-ъи бюлмя) 2-ъи синиф шаэирдляринин щуманизм тярбийяси цчцн лазым олан мятнляр верилмишдир: «Тянбял», «Рящимли кцчцк», «Кобуд», «Ловьа», «Зарафат», «Достлар сяфярдя», «Мястанын достлуьу», «Ясл достлуг», «Ловьа тцлкц», «Мешя коалы», «Ити буъагсыз юлкя»
Гейд едяк ки, бу наьыл-щекайяляр кичикйашлы мяктяблилярин йаш сявиййяляриня уйьундур. Бу мятнлярля таныш олан шаэирдляр щяр шейдян юнъя, «йахшы нядир, пис нядир» суалына ъаваб тапа билирляр.
«Тянбял» адлы мятндя тянбялля Эцняшин сющбяти-диалогу верилир, Эцняш тянбялин арзусуну йериня йетирмир. Бурада бир-бириня аъыг вермяк кими мянфи вярдишин чаларлары эюстярилир.
2-ъи синфин «Азярбайъан дили» дярслийиндя рящмлилик-йахшылыг, пислик анлайышлары «Рящмли кцчцк» щекайясиндя ашыланыр. Мятн йахшы нядир, пис нядир? суалына
там ъаваб верир: Эцълц долу йаьырды. Балаъа кцчцк гачыб евъийиня эирди. Сонра
фикирляшди: «Бах мян ичяридя отурмушам. Евъийи ися долу дюйяъляйир. Йягин ки,
ону аьрыдыр».
Кцчцк дама чыхыб евъийин цстцндяки чятири ачды вя деди:
-Щя, инди щяр шей гайдасындадыр!
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Лакин бирдян кцчцйцн аьлына йени бир фикир эялди: «Инди долу мяни дюймцр,
евъийи дя дюймцр, чятири ися дюйцр. Бяс неъя олсун?»
-Ахмаг кцчцк,-дейя пянъярядян бахан пишик донгулданды.-Сян щамыны
долудан горумаг истяйирсян? Амма ня етсян дя, долу кими ися дюйяъляйиб
аьрыдаъаг.
Кцчцк деди:
-Инди ки белядир, гой мяни аьрытсын.
Кцчцк евъийинин далына чыхыб о йан-бу йана гачмаьа башлады. О чалышырды ки,
долу дяняляри евъийя йох, онун цстцня дцшсцн.
Нящайят, долу кясилди.
-Сян чох рящмлисян,-дейя пишик кцчцйя бахыб нявазишля эцлцмсяди.
-Ня данышырсан?-дейя кцчцк етираз етди.-Садяъя олараг, мян истяйирям ки,
щамыйа йахшы олсун. (Азярбайъан дили. 2. Дярслик. Бакы, Алтун китаб, 2009, с.
183, (-208 сящ.).
Дярсликдя щуманизм мювзусунда «Кобуд» адлы бир щекайя дя верилмишдир.
Мятнин идейа мязмуну ловьалыьын, егоистлийин вя кобудлуьун баш уъалтмамаг
кими кейфиййятляри гейд олунур. Пис ряфтарлыг (йолдашларына вя нянясиня гаршы),
тяк галмаг, тяклянмяк кими лазым олмайан кейфиййятляр беляляриндя кичик йашлы
мяктябилярин нифрятини йарадыр. Мятндя инсан яхлаги иля баьлы ашыланыр ки, эцълц
адамларын щеч дя щамысы Васиф кими кобуд олмур.
Сюзцэедян мювзуда дярсликдя «Зарафат» адлы бир наьыл-щекайя юз яксини тапыр. ЫЫ щиссядян ибарят олан бу щекайя-наьылда дювлятлинин касыбы яля салмаг истяйинин досту тяряфиндян баш тутмамасы вя онун сюзцня гулаг асмасы нятиъясиндя касыб тяряфиндян хошбяхтлик арзуланмасы тясвир олунур. Мятнин идейа
мязмуну чох мараглыдыр. Бу да ондан ибарятдир ки, зящмятля газанылан пул щалал олур. Достун сюзцня щямишя гулаг асмаг лазымдыр. Касыблара гаршы хейирхащ
олмаг ваъиб мясялялярдяндир. Мязмун белядир ки, ики дост-бири варлы вя зарафатчыл, башгасы ися мяшщур йазычы тарланын йанындан кечирляр. Ъаван оьлан достунайазычыйа дейир ки, мян зарафат цчцн аьаъын алтындакы башмаьы эизлядяъяйям.
Гой йийяси ишдян гайыданда башмагларыны ахтарсын, биз дя кянардан бахыб ляззят алаг. Досту она мяслящят эюрцр ки, ещтийаъ ичиндя йашайан йохсуллара беля
зарафат йарамаз. Сян дювлятли олдуьун цчцн башмаьа бир манат пул гой. Оьлан
достунун дедийиня ямял едир. Башмаьын ичиндя пулу эюрян касыб-кюрпя ушаглары
евдя аъ-йалаваъ отуран, аналары йорьан-дюшяк хястяси олан адам чох севинир.
Ону дардан гуртаранлара хошбяхтлик арзулайыр.
Бу мараглы сящня шаэирдляри хейирхащлыг рущунда тярбийя едир. Онлар йахшыны
писдян айырырлар. Ясяр йохсуллара ял тутмаьы, онлара рящм эялмяни тярбийя едир.
Бир дя зарафаты неъя вя кимя гаршы едярляр? суалына тутарлы ъаваб верир.
Щуманизмин тяркиб щиссясиндян бири достлуг мювзусудур. Бу щуманист идейа дярсликдя щям мятнляр васитясиля, щям дя наьылын мязмунуна уйьун эялян
фолклор нцмуняляри иля тярбийя олунур-ашыланыр. Мяс.: дярсликдя юзцня йер алан
«Достлар сяфярдя» башлыглы наьыл ашаьыдакы аталар сюзляри иля уйьунлашыр: Йаланчыны евиняъян говарлар. Дост доста тян эяряк. Тян олмаса, эен эяряк. Юртцлц
базар достлуьу позар.
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2-ъи синиф цчцн дярсликдя «Мястанын достлуьу» адлы бир щекайя верилиб. Бурада инсанла щейванын достлуьундан бящс олунур. Щекайядя ашыланыр ки, ясл дост
дейил, йемяк достундан дост олмаз. Щямин мятня-наьыла уйьун верилмиш аталар
сюзляри мятнин мязмунуну тамамлайыр: Дост достун ейбини цзцня дейяр. Достам сянинля, пулун гуртаранаъан. Тикя иля дост оланлар иллярля кцсцлц галар
(с.191).
Щямин дярсликдя щуманизм тярбийясиня мцсбят тясир эюстярян башга бир щекайя ия дя гаршылашмаг олур: «Ясл достлуг». Ики щиссядян ибарят олан бу щекайядя йеня дя инсанла щейванын (Ниъатла ешшяйин-Дяъялин) достлуьундан сющбят
ачылыр. Ниъатла ешшяк-Дяъял (ады) щяр эцн шящяря эялир, су сатырлар. Бир бюъяк
онларын сящянэинин (су габы) ичиня дцшцр. Ниъат ону хилас етмир, йухудан дуранда эюрцрляр ки, кичилибляр. Даща доьрусу, бюъяк бир овсун охуйуб достлары балаъа
едир. Дяъял бунун эцнащыны бюъяйин суда галмасы иля изащ едир: Дейир ки, -Ниъат, мян билян, бцтцн сирр бюъякдядир. Сян ахшам она кюмяк елямядин ахы!..
Ниъат:- Дцз дейирсян, кюмяк еля, бюъяйи сящянэдян чыхараг, бялкя тилсим гырылды. Сящянэ ашыр, су тюкцлцр. Ниъат бюъякдян цзрхащлыг едир. Бюъяк онлары овсунладыьы цчцн онлар кичилтмишдир. Инди ися онларын хейирхащлыьыны нязяря алараг йеня
дя яввялки вязиййятляриня гайтарыр. Бюъяк онларын-Ниъатла Дяъялин ясл достлуьуну гиймятляндирир. Наьылын ян йахшы тяряфи Ниъатын бюъяйя кюмяк етмядийиня
эюря ондан цзр истямясидир.Дярслийин «шцурлу оху» щиссясиндя «Щансы ъцмля
мятнин идейа мязмуну иля баьлы дейил?» суалына 3 тест-ъаваб верилмишдир: а) Инсан досту уьрунда гурбан вермяйи баъармалыдыр.б) Кичик ушаглар алверля мяшьул олмамалыдырлар. Ъ) Дара дцшянляря кюмяк етмяк лазымдыр (с.194). Ялбяття
ки, бу тестин Ъ бяндини доьру ъавабдыр. Чцнки наьыл-щекайядя ашыланан башлыъа
идейа-фикир «Дара дцшянляря кюмяк етмяк лазымдыр» - фикри цзяриндя гурулмушдур.
Мцяллим шаэирдлярдя щуманизм тярбийясини ашыламаг цчцн дара дцшянляря
кюмяк етмяйин ваъиблийини анлатмалыдыр. Щяр бир инсан дара дцшя биляр. Чалышыб
ялиндян эяляни етмялисян ки, о адамы чятинликдян гуртарасан.
Диэяр бир наьылда тцлкцнцн лоьвалыьындан, щийляэярлийиндян сющбят ачылыр.
«Ловьа тцлкц» адланан бу наьылда тцлкцнцн иландан горхмасы вя кирпийя йалвармасы, кирпинин иланы юлдцрмяси тясвир олунур. Тцлкц юлмцш иланы йабанын уъуна
кечиряряк мешядяки щейванлара юзцнц тярифляйир, эуйа иланы тцлкц юлдцрцб.- Бахын, мян иланларын гянимийям. Бирдян коллугдан башга бир илан чыхыр. Щейванлар
дейирляр ки,-Тцлкц гардаш, бу иланы да юлдцр, йохса бизи чалар. Анъаг бахыб эюрцрляр ки, тцлкц арадан чыхыб, щеч изи-тоху да галмайыб.
Бу наьылда да горхаг, бош йеря ловьаланан инсанлар ифша олунур. Дярсликдя
верилмиш ашаьыдакы аталар сюзц (тест шяклиндя) наьылын мязмуну иля сясляшир:
Ловьалыьын сону хяъалятдир (с.197).
Икинъи синфин «Азярбайъан дили-оху» дяслийиндя верилмиш «Мешя кралы» наьылы
да шаэирляри инсанпярвярлик рущунда тярбийя етмяйя истигамятляндирилиб. Наьыл
гурулуш ъящятдян 5 щиссяйя айрылмышдыр.
Ы щиссядя ширин-мешянин кралынын мешядя гяддарлыьы тясвир олунур. О, эцълц
олдуьу цчцн мешядяки бцтцн щейванлар ондан чякинир, горхур.
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ЫЫ щиссядя мешя сакинляри наращатдыр, шир онларла эюрцшя билмир. Меймуну
кралын йанына эюндярирляр.
ЫЫЫ щиссядя ширин-кралын хястялянмясиня щейванлар чох севинирляр, она кюмяк ялини узатмырлар.
ЫВ щисся даща мараглыдыр: Эцнляр кечир, щеч ким ширя баш чякмирди. Мешя
кралы эцнц-эцндян зяифляйирди. О, юз-юзцня дцшцнцрдц: «Ялбяття, щеч ким
мяня кюмяк етмяйяъяк. Ахы онлар мяндян йалныз зцлм, гяддарлыг эюрцбляр.
Ащ, каш ки, щеч кяся пислик етмяйяйдим».
Мешя сакинляри ися шад-хцррям щяйат сцрцрдцляр. Ким ня истяйирди, едирди.
Бир эцн йыьынъагда ъейран сюз алыб деди ки, мешя кралы щямишя эцълц олуб. Инди
ися зяифдир. Йягин ки, кюмяксизлийин ня олдуьуну артыг баша дцшцб. Эялин биз
она гаршы гяддар олмайаг.
В щиссядя щейванлар ъейранла разылашырлар. Онлар ширин-кралын йанына эедир,
йем апарыр, онун саьалыб айаьа галхмасы цчцн ялляриндян эяляни едирляр. Шир
тезликля саьалыр, етдийи писликлярдян пешиман олур, щамынын достуна чевирилир.
Сонда мешядя пислик сона йетир. Йахшылыг ися ябяди олараг йашайыр. (с.199).
Бу наьылда да «мяням-мяням» дейянляр, эцълцляр тянгид атяшиня тутулур.
Мцяллим шир хислятли инсанларын сонрадан эцъсцзляшмясини, щеч кясин онлары щятта
хястя оланда да баш чякмядийини, кюмяксиз галдыьыны мисалларла шаэирляря баша
салмалыдыр. Зцлм, гяддарлыг щеч заман унудулмур, ону едянляр юзляри беля ейбяъярликля эеъ-тез гаршылашырлар. Ащ чякян шир дя-мешя кралы да ахырда пешиманчылыг кечирир, «каш ки, щеч кяся пислик етмяйяйдим»- дейир.
Йахшылыьын гялябяси-щуманизмин тянтянясидир. Бу фикир дя кичик йашлы шаэирдляря баша салынмалыдыр. Ашаьыдакы аталар сюзц дя бу эюзял-ибрятамиз наьылын
мязмуну иля уйьунлашыр: Йахшылыьа йахшылыг щяр кишинин ишидир, йаманлыьа йахшылыг яр кишинин ишидир. (с.199).
Дярсликдяки мятнлярин бязиляри башга диллярдян тяръцмя едилмишдир. Беля
мятнлярдян бири «Ити буъагсыз юлкя» адланыр (мцяллиф Ъанни Родари).
Бу щекайядя гонагвярвярлик идейалары ашыланыр. Бурада щяр бир юлкянин юз
ганунлары олдуьу, башга юлкяляря эедяркян щямин йерлярин ганунларына ъидди
ямял етмяк кими мясяляляр щуманизм дуйьулары иля баьлы тягдим олунур, гануну позан инсанлар, ядалятсизлик щаллары, эцнащсыз инсанларла гаршылашдырылыр.
Дярслийин цмумиляшдириъи тякрарлар щиссясиндя верилмиш тест нцмуняляри дя
бир тяряфдян кичикйашлы мяктябиллярин мянтиги тяфяккцрцнц эцъляндирир, о бири
тяряфдян онларын мязмуну щуманизм тярбийясиня йюнялдилир. Мяс.:
1. Баьда ярик вар иди, салам-ялейк вар иди. Баьда ярик гуртарды, салам-ялейк
гуртарды. Бу аталар сюзц щансы ясярин идейа мязмунуна уйьундур?
А) «Рящмли кцчцк»
Б) «Достлар сяфярдя»
Ъ) «Мястанын достлуьу».
Башга бир тест нцуняси щуманизмин мащиййятини тяшкил едян достлуг щиссляри
иля ялагядардыр.
2.Кими йахшы дост адландымаг олар?
А) Тцлкц вя габаны («Достлар сяфярдя»)
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Б) Орхан вя Мястаны («Мястанын достлуьу»)
Ъ) Ниъат вя Дяъяли («Ясл достлуг»). (с.204)
Беляликля, эюрцндцйц кими, 2-ъи синфин Азярбайъан дили дярслийиндя щуманизм тярбийясини ашылайан хейли сайда мятнляри тящлил етдик. Арашдырма нятиъясиндя беля гянаятя эялирик ки, Азярбайъан педагожи фикриндя щуманизм тярбийяси проблеминин гойулушу хцсуси актуаллыг дашымыш, бцтцн заманларда юз дяйярини
итирмямишдир. Мящз бу эцн дя щямин проблем хцсуси юням кясб едир.
Тядгигат нятиъясиндя мцяййян олунду ки, инсанвярвярлик кейфиййятини юнъя
инсанын мянвяи дцнйасында арамаг, ахтармаг лазымдыр вя онун тязащцрц кими
дярк етмяк лазымдыр.
Мягалянин актуаллыьы. Актуаллыг онунла шяртянир ки, щуманизм тярбийясиня
йени дюврдя йанашма орижиналдыр. Бу ваъиб тярбийя нювц щяр бир дярсдя, о ъцмлядян ана дили дярсляриндя кичик йашлы мяктяблиляря щяр ан ашыланмалыдыр. Бунун
цчцн габагъыл мцяллимлярин, габагъыл мяктяблярин иш тяърцбясиндян истифадя
олунмалыдыр ки, шаэирдляр бу мцщцм дуйьулары гябул едя билсинляр. Беля тядгигатларын актуаллыьы орасындадыр ки, мцяллимляр щуманизм тярбийясинин ашыланмасы йолларыны, цсулларыны, методларыны юйрянир вя дярсляриня тятбиг едирляр.
Мягалянин елми йенилийи. Йухары синиф шаэирдляриня щуманизм тярбийясинин
ядябиййат дярсляриндя неъе мянимсядилмяси йоллары щаггында чох йазылыб. Бу
мягалядя ися ибтидаи синиф шаэирдляриня оху, ана дили дярсляриндя бу мцщцм тярбийя нювцнцн ашыланмасы йоллары ишыгландырылмышдыр. Елми йенилик бу сащядя апараъаьымыз мцшащидяляр нятиъясиндя цзя чыхыр. Ясас мясяля щуманизм тярбийясинин ашыланмасында йени методларын, тядрис вярдишляринин тапылыб тятбиг олунмасыдыр.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалянин нязяри ящямиййяти
олдуьу кими, практик дяйяри дя вардыр. Беля ки, бу мягаля васитяси иля мцяллимляр ибтидаи синиф шаэирдляриня щуманизм тярбийясинин мянимсядилмяси йолларыны юйряня билир вя тядрис просесиндя уьурла исифадя едя билярляр.

Ядябиййат
1. Байрамов В., Э.Султанова. Тялим просесиндя щуманистляшдирмя вя ушаг
щцгуглары иля баьлы идейаларын щяйата кечирилмяси имканлары. Ибтидаи мяктяб вя
мяктябягядяр тярбийя, 2000, № 1
2. Тящсилин щуманистляшдирилмяси вя йени педагожи тяфяккцр. «Азярбайъан
мцяллими» гяз., 2000, 27 йанвар-2 феврал
3. Азярбайъан дили. Цмумтящсил мяктябляринин 2-ъи синфи цчцн дярслик.
Бакы: Алтун Китаб, 2009

135

Bakı Qızlar Universiteti
№4

Elmi əsərlər

2014
M.Mamеdova

Гуманизация в процессе образования, строения и
решение вопросов гуманистического процесса воспитания в
учебниках «Азербайджанского языка» начальных классов
Резюме
В статье исследуется проблема работа с литературнами текстами,
отражающих содержание гуманитарного воспитания в учебниках 2-го
класса общеобразовательной школы. Принципы гуманизации соответствуют с принципом обучения. Было выявлено, что большую роль в развитии
гуманистического воспитания играют литературные произведения, статьи,
рассказы, стихи, пословщы и притчи, взятые из некоторых разделов учебника. Метод теста считается более оптимальным вариантом для этого типа
образования.

М. Мамедова

Щуманизатион ин тще проъесс оф едуъатион, тще формулатион
анд солутион оф тще гуестионс щуманист проъесс ин едуъатион ин
техт-боокс оф «Азербаижан ланэуаэе» ин елементарй формс
Summary
The article investigates the problem of the literary texts that reflect the
content of the humanistic education of the work in the secondary schools
2nd grade textbook. Humanistic principles aligned with the learning
process. It was found that, in humanistic education process certain sections
of the textbook (literary pieces - fairy tales, stories, poems, proverbs and
parables) plays an important role. The test method is considered more
optimal way for this type of education.
Редаксийайа дахил олуб: 02.12.2014
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Həqiqi valideyn nüfuzu yeniyetmənin düzgün
tərbiyəsinin şərti kimi
Gülnar Məmmədova,
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,
Gəncə Dövlət Universiteti
E-mail: gulnar.memmedova.83@mail.ru
Rəyçilər: ped.ц.е.д., prof. A.N. Abbasov
ped.ц.ф.д.,. V.P. Bəşirov
Açar sözlər: valideyn nüfuzu, nüfuzun süni növləri, düzgün tərbiyə, ailə
tərbiyəsi, valideynin siması, valideynin vətəndaşlıq mövqeyi
Ключевые слова: престиж родителя, искусственные формы престижа,
правильное воспитание, семейное воспитание, облик родителя. Гражданская позиция родителя
Key words: parent’s prestige, artificial forms of prestige, proper
upbringing, family education, parent’s appearance. citizenship of the parent
Uşaqların, o cümlədən yeniyetmələrin ailə tərbiyəsində uğurlar qazanmaq
üçün ilk növbədə ata-analar və onları əvəz edən şəxslər nümunə göstərməlidirlər. Başqa sözlə, öz valideynlik borclarını ləyaqətlə yerinə yetirməlidirlər. Davranış və hərəkətləri, danışıqları, ünsiyyət tərzləri, nitqləri, ailə üzvlərinə münasibətləri onlar haqqında təsəvvür formalaşdırır, onlara hörmət və nüfuz qazandırır. Əks təqdirdə, ata-anaların hörmət və nüfuzlarını aşağı salır. Hörmət və nüfuza malik olmaq tərbiyə işində mühüm məsələdir. Aparılan tərbiyə işinin səmərəliliyini artırır. Bəs bu hörmət və nüfuzu necə qazanmaq olar?
Təbiyə təcrübəsinə yiyələnməklə, uşaqları, yeniyetmələrin fərdi xüsusiyyətlərinə bələd olaraq, həmin xeüsusiyyətlərə uyğun onlara yanaşmaqla, söhbət
edərkən, övladlarına tapşırıq, göstəriş verərkən, tələb irəli sürərkən onların imkanlarını və xüsusən əhvallarını nəzərə almaqla, ədalətli, humanist, səmimi,
mehriban, qayğıkeş, eyni zamanda ciddi olmaqla, uşaqlar arasında fərq qoymamaqla, lazım gələndə övladlarının arzu və istəklərinə əməl etməklə, təşəbbüslərini boğmamaqla, müstəqilliklərinə meydan açmaqla.
Bəz ata-analar yeniyetmə oğlan və qızlarını intizama alışdırmaq, dediklərinə
əməl etmələri üçün onlara təzyiq göstərir, səslərini qaldırır, hədsiz sərt olurlar.
Bəziləri isə, uşağa xoş gəlmək üçün lazım gəldi-gəlmədi onun istəklərini yerinə
yetirir, onunçun qayğısız həyat şəraiti yaradır, hər çür şıltaqlıqlarına dözürlər.
Bununla bir tərəfdən övlad(lar)ını çox sevdiyini həm onun özünə, həm də
ətrafdakılara nümayiş etdirərək fərəh hissi keçirir, digər tərəfdən, uşağın ona
sözsüz qulaq asmasını, itaət göstərməsini tələb edir, nüfuz qazanmaq istəyir.
Bu, təbii ki, düzgün yol deyil. Hələ vaxtilə həzrəti Əli (s.ə) heç də təsadüfi ola-

137

Bakı Qızlar Universiteti
№4

Elmi əsərlər

2014

raq deməmişdir: ―Hər kimsənin tərbiyə üsulu yumşaq olarsa, onun törəmələri
tərbiyəsiz olar‖.
Həmin sözlərdə dərin həqiqət var. Uşağı yalnız məhəbbətlə tərbiyə etmək,
onu əməkdən, ev qayğılarından azad etmək yaramaz. Bu, tənbəlliyə, xudbinliyə,
lovğalığa, başqalarını bəyənməməyə aparıb çıxarır.
Tərbiyə zamanı lazım gəldi-gəlmədi uşağa, yeniyetməyə güzəştə getmək,
yaxud onlara təzyiq göstəmək, hədələmək və qorxutmaq süni yolla nüfuz qazanmaq deməkdir. Mütəfəkkirlər, aqillər və pedaqoqlar bu kimi halları zamanzaman pisləmişlər. Belə ki, digər müdriklər kimi, N.A. Dobrolyubov da tərbiyədə nüfuz probleminə öz münasibətini bildirmişdir. O, ata-anaların və müəllimlərin uşaqları itaətdə saxlamaqla nüfuz qazanması əleyhinə idi. Oxuyuruq: ―İtaət əqlin cəsarətliliyini və müstəqilliyini məhv edir. Lakin uşağa ilk yaşlarından
nə etdiyini düşünmək öyrədilərsə, uşaq hər işi onun zəruri və ədalətli olduğunu
düşünərək icra edərsə, o öz hərəkətləri haqqında düşünməyə adət edərsə və başqalarının əmrinə, əmr edənin şəxsiyyətinə hörmət etmədiyinə görə deyil, özünün doğruluğuna inandığı üçün icra edərsə, ağıl nə qədər də sürətlə inkişaf
edərdi, insanda nə qədər böyük etiqad enerjisi yaranar və onun varlığı ilə necə
də birləşərdi‖ (1, 64-65).
N.A. Dobrolyubov sözünə davam edərək daha sonra yazırdı: ―Tərbiyədə danışıqsız itaətin adama bəxş etdiyi mühakimələrdə və dünyagörüşlərdə müstəqilliyin mövcud olmaması, qəlbinin dərinliyində əbədi narazılıq, hərəkətlərində
süstlük və qorxaqlıq, kənar qüvvələrə sinə gərmək üçün iradə qüvvəsinin zəifliyi, ümumiyyətlə, şəxsiyyətə laqeydlik, alçaqlıq, öz borcunu möhkəm və aydın
düşünməyi bacarmamaq və … s. xüsusiyyətlərdir ki, onu bütün xüsusiyyətlərlə
silahlandırıb həyat mübarizəsinə yola salır‖ (1, 65).
A.S. Makarenko süni nufuzdan danışarkən diqqətə aşağıdakı məsələləri çatdırırdı: ―Nüfuzu süni əsaslar üzərində quran valideynlərə rast gəlirik. Onlar xüsusi cəhd göstərirlər ki, uşaqları onların sözünə qulaq assınlar. Bu onlar üçün
bir məqsədə çevrilir. İşin əslində isə bu, səhvdir. Nüfuz və itaət məqsəd ola bilməz. Məqsəd yalnız bir olar: düzgün tərbiyə. Yalnız bu məqsəd uğrunda çalışmaq lazımdır. Uşağın sözə qulaq asması yalnız bu məqsədə doğru gedən yollardan birisi ola bilər‖ (2, 352).
A.S. Makarenko süni nufuzun bir sıra növlərini göstərmişdir. Onları yada
salaq: təzyiq üsulu; uzaqlıq nüfuzu; lovğalıq nüfuzu; pedantizm nüfuzu; boşboğazlıq nüfuzu; məhəbbət nüfuzu; mərhəmət nüfuzu; dostluq nüfuzu; ələalma
nüfuzu; şadlıq nüfuzu; alimlik nüfuzu; gözəllik nüfuzu; həqiqi nüfuz və s.
Həmin süni nüfuzun bəzi növlərini diqqət mərkəzinə gətirək: ―Məhəbbət nüfuzu. Yalançı nüfuzun növüdür. Bir çox valideynlər belə düşünürlər: uşaqların
sözə baxması üçün elə etmək lazımdır ki, onlar öz valideynlərini sevsinlər.
Mərhəmət nüfuzu. Nüfuzun ən ağılsız növüdür. Valideyn uşağı məhəbbət
vasitəsilə itaətə gətirmək istəyir, lakin məhəbbət nüfuzundan fərqli olaraq, valideyn uşağı öpüşlər və şirin sözlərlə deyil, daim güzəştə getmək, yumşaqlıq,
həddindən artıq mərhəmətlə ələ almaq istəyir.
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Dostluq nüfuzu. Valideynlər öz aralarında söz qoyurlar ki, uşaqlar bizim
dostlarımız olacaqlar. Ümumiyyətlə, bu, yaxşıdır. Lakin valideynlə uşaq arasındakı dostluq öz həddini keçdikdə tərbiyə öz-özünə ləğv olunur, yaxud bunun
əksi olan proses başlayır.
Ələalma nüfuzu. Nüfuzun ən əxlaqsız növüdür. Bu çür nüfuza arxalanan
valideynlər uşağın sözə baxmasını cürbəcür bəxşişlər və vədlərlə satın alırlar.
―Təzyiq üsulu. Nüfuzun ən qorxulu növüdür. Belə nüfuza daha çox ata mübtəla olur. Ata evdə həmişə nərildəyirsə, hirslənirsə, boş şeyin üstündə hay-küy
qaldırırsa, yerli-yersiz qayışdan yapışırsa, hər suala kobud cavab verirsə, hər bir
təqsir üstündə uşağa cəza verirsə, bu, təzyiq üstündə qurulmuş nüfuzdur.
…Qorxu altında böyüyən bu iradəsiz uşaqlar sonralar ya heç bir şeyə yaramayan palçıq kimi sıyıq adamlara, yaxud da təzyiq altında boğulmuş uşaqlıqlarının intiqamını bütün ömrü boyu alan zorakilərə çevrilirlər.
Pedantizm nüfuzu. Valideynlər uşaqlara daha çox diqqət verirlər, uşaqlarla
daha çox işləyirlər, lakin bürokrat kimi işləyirlər. pedant valideynlər əmindirlər
ki, uşaqlar (o cümlədən yeniyetmələr – G.M.) vadlideynin sözünü mütləq ürək
döyüntüsü ilə dinləməlidirlər. onlar soyuq ahənglə sərəncam verirlər. Onların
ağzından çıxan söz dərhal bir qanuna çevrilməlidir. …Ata uşağa cəza verir,
sonra aydın olur ki, uşağın təqsiri böyük deyilmiş. Buna baxmayaraq, ata öz
cəzasını ləğv etmir‖ (2, 353-358).
A.S. Makarenko ailə tərbiyəsində özünü göstərən süni nüfuz növlərini tənqid edərək belə sual verir: ―Bəs ailədə valideynin həqiqi nüfuzu nədən ibarət olmalıdır?‖ Daha sonra həmin sualı belə cavablandırır: ―Valideynin nüfuzu üçün
bünövrə yalnız onların həyatı və işi, vətəndaşlıq siması, davranışı ola bilər‖ (2,
359).
Həmin sözləri biz də məqbul hesab edirik.
Valideynlər arasında sorğu aparılmışdır. Onlardan aşağıdakı suallara cavab
vermək xahiş olmuşdur:
1. Ailə tərbiyəsində səmərəliliyə nail olmaq üçün ata-analar tərbiyənin hansı
prinsiplərindən faydalanmalıdırlar?
2. Ailə tərbiyəsində səmərəliliyə nail olmaq üçün valideynlər tərbiyənin
hansı metodlarından istifadə etməyi məqsədəyuğun hesab edirlər?
3. Uşaq hansısa xoşagəlməz hərəkətə yol vermişdir. Bu valideyni özündən
çıxarır və o, yeniyetməni cəzalandırır. Sonra məlum olur ki, yeniyetmə həmin
hərəkəti qəsdən törətməmişdir. Bu, təsadüfən baş vermişdir. Bunu öyrənən ata,
yaxud ana necə hərəkət etməlidir?
4. Nəsirəddin Tusinin belə bir fikri var: ―Uşaq süddən ayrılandan sonra hələ
əxlaq korlanmağa vaxt tapmamış onu tərbiyə etməyə, nizam-intizama öyrətməyə başlamaq lazımdır‖. Sizcə, uşaq süddən ayrılandan sonra dərhal onunla tərbiyə işlərinə başlamaq tez deyilmi?
5. Valideyn nüfuzu. Bunu necə başa düşürsünüz?
6. Valideyn öz övladlarının məhəbbətini qazanmaq üçün nələrə əməl etməlidir?
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7. A.S. Makarenko valideynin uzaqlıq nüfuzunu diqqət mərkəzinə gətirir.
Nüfuzun həmin süni növünə sizin münasibətinizi bilmək istərdik?
8. Ata-anaların ailə tərbiyəsində yol verdikləri qüsurlar, sizcə, nədən
ibarətdir?
9. Qızlarla oğlanların dostluğuna necə yanaşırsınız?
10. Ailədə uşağın tərbiyəsi ilə kim məşğul olmalıdır? Ata, yoxsa ana? Kim
hansı dərəcədə?
11. Ailənin başçısı, sizcə kim olmalıdır? Nə üçün? Səbəbini aydınlaşdırın.
Sorğular göstərdi ki, nümunəvi valideynlərlə, ailədə tərbiyə işlərini düzgün
quranlarla bərabər öz valideynlik vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilməyənləri də
vardır. Bir çox valideynlərin suallara cavabları bizi təmin etmişdir. Ata M. Zakirin fikri belədir ki, hörmət və nüfuzu nə qorxutmaq, nə uşağı çox istədiyini
müxtəlif vasitələrlə, şirnikləndirici sözlər, hədiyyələrlə ələ almağa çalışmaqla
qazanmaq olar. Bu, olsa-olsa həqiqi yox, aldadıcı, saxta hörmət və nüfuz ola bilər. Hörmət və nüfuz öz-özlüyündə yaranır. Elə hərəkət etməli, uşaqla elə danışmalı, özünü onun yanında elə aparmalısan ki, başqalarına münasibətin, onlarla
ünsiyyətin elə olmalıdır ki, uşaqlarda və yeniyetmədə ata-anaya dərin hörmət və
məhəbbət oyansın.
Cavabları qənaətləndirici olmayan valideynlər də aşkara çıxarılmışdır. Məsələn, valideyn H. Kamil demişdir: ―Sözəbaxmaz, dalaşqan uşaq kötək görməsə
düzəlmir‖. Göründüyü kimi, ata tərbiyənin inandırma və alışdırma metodlarına
müraciət etmək əvəzinə, fiziki cəzanı lazım bilir. Halbuki fiziki cəza tərbiyə
metodu deyil, təzyiq metodudur.
Valideyn B. Şəlalə Nəsirəddin Tusinin yuxarıdakı fikirlərinə belə münasibət
bildirmişdir: ―A.S. Makarenko beş yaşından etibarən, Nəsirəddin Tusi uşaq süddən ayrılandan sonra dərhal onunla tərbiyə işlərinə başlamağı məsləhət görür.
Məncə, Tusinin sözlərində həqiqət var. Uşağın tərbiyəsinə nə qədər tez başlanılsa, yaxşı olar. Odur ki, deyirəm: uşaq süddən ayrılandan sonra dərhal onunla
tərbiyə işlərinə başlamaq heç də tez deyil?‖
Ailə tərbiyəsinə dair yeniyetmələrin fikirləri də öyrənilmişdir? Onlara verilən suallar aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:
1. Ailədə aparılan tərbiyə işlərində ən çox xoşuna gələn nədir?
2. Ailədə aparılan tərbiyə işlərində ən çox xoşuna gəlməyən nədir?
3. Öz ata-ananı incidirsən?
4. Valideynlərinin hər bir sözünə, tapşırığına qulaq asıb onu yerinə yetirirsən?
5. Ata-ananın elə tapşırığı, sərəncamı, göstərişi olurmu ki, onu yerinə yetirməyəsən?
6. Ailədə valideynlərinin özlərini necə aparmalarını istərdin?
7. Ailənin təsərrüfat həyatında yaxından iştirak edirsən? Bu işi könüllü görürsən, yoxsa valideynlərinin təhriki ilə?
8. Çətinliyə düşəndə, düşdüyün vəziyyətə görə narahatlıq hissi keçirəndə valideynlərinlə məsləhətləşirsən, yoxsa dostların, yoldaşlarınla? Bəlkə özündən
böyük bacı, yaxud qardaşınla?
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9. Özünütərbiyə ilə məşğul olursan?
10. Gün ərzindəki həyatını - başqaları ilə qarşılıqlı münasibətlərini, başına
gələnləri, davranış və rəftarını gün başa çatanda təhlil süzgəcindən keçirirsənmi? Yaxşı hərəkətlərinlə bərabər xoşagəlməz hərəkətlərini də görə bilirsən?
Əgər görə bilir və nəticə çıxarırsansa - sonralar yenə də həmin hərəkətlərə yol
verirsən?
11. Ailənizdə ata və anan arasında ixtilaflar olur? Olursa, bu kimi hallar teztez təkrar olur? Həmin hadisələrə necə münasibət bəsləyirsən?
12. Ailə mübahisələri, dalaşmalar uşaqların gözləri qarşında baş verir?
13. Yaxşı keyfiyyətləri kimdən – atandan, yoxsa anandan qazanmısan? Bəlkə də başqa adamlardan, məsələn, müəllimindən, dayından, bibindən, əmindən,
xalandan, baba və nənəndən?
14. Valideynlər uşaqlar arasında fərq qoyurlarmı? Məsələn, kimi isə kimdənsə çox istəyir, onun bütün istəklərinə əməl edirlər?
Yeniyetmələr valideynlərinin yaxşı keyfiyyətlərini – qayğıkeşliyini, mehribanlığını, səmimiliyini, həssaslığını, humanizmini, canyandırmasını, onlara
görə narahat olmalarını tərifləməklə yanaşı, ailə ixtilaflarını, bəzən onların
rəhmsiz və sərt olmalarını, fiziki cəzaya əl atmalarını təqdir etməmişlər və s.
Məqalənin aktuallığı. Az müraciət olunan mövzu diqqət mərkəzinə gətirilir.
Məqalənin елми yeniliyi. Həqiqi valideyn nüfuzu yeniyetmənin düzgün tərbiyəsinin şərti kimi nəzərdən keçirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Valideynlər ailə tərbiyəsində
təqdim olunan materialdan bəhrələnəcəklər.
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Г. Мамедова

Родительский авторитет как условие правильного
воспитания подростков
Резюме
Для успешного семейного воспитания детей, а также подростков,
родители и люди, заменяющие их должны быть примером для детей. Другими словами, они должны с достоинством выполнять свой родительский
долг. Достойные поведение и действия родителей, их разговоры, стиль
общения, речи, отношение к членам семьи формирует представление о
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них, а так же уважение к ним. Достичь уважения и авторитета одна из
важных проблем в деле воспитания. Это повышает эффективность проводимых воспитательных работ. Но как же можно заслужить это уважение?
В статье говорится о вышеописанных проблемах.

G. Mammadova

Parental authority as a condition for the proper
education of adolescents
Summary
For a successful family upbringing of children, and adolescents, parents and
people replacing them should be an example for the children. In other words,
they need to perform their dignity parental duty. Decent behavior and actions of
their parents, their conversations, style of communication, speech, related to
family members forming the idea of them, as well as respect for them. To
achieve respect and authority is one of the important issues in education. This
enhances the effectiveness of the educational work. But how do you earn that
respect?
The article refers to the above problems.
Редаксийайа дахил олуб: 12.12.2014
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1000 000 dairəsində toplama və çıxmanın öyrədilməsi
Samirə Tağıyeva,
ADPU-нун dosentи
Aygün Məmmədova,
ADPU-нун magistrанты
Ряйчиляр: р.ц.е.д., проф.Щ.И.Асланов
ф.-р.ц.е.д., проф.Я.Й.Ахундов
Açar sözlər: natural ədəd, siniflər, yuvarlaqlaşdırma, mərtəbələr, təkliklər,
yüzlüklər, onluqlar, minliklər
Ключевые слова: натуральное число, классы, округление, разряды,
единицы, сотни, десятки, тысячные
Key words: a natural number, classes, round, bits, units, hundreds, tens,
thousands
―Yuvarlaq ədədlər üzərində toplama və çıxma‖ mövzusunu öyrəndikdə toplama və çıxma əməllərinin qarşılıqlı əlaqəsi, toplama əməlinin yerdəyişmə və
qruplaşdırma xassələri təkrar edilməklə yuvarlaq ədədlər üzərində toplama və
çıxmaya aid tapşırıqlar həll edilir.
Əvvəlcə şagirdlərə şagirdlərə aşağıdakı kimi tapşırıqlar verilir:
Boş xanalara uyğun ədədləri yaz
7 000 +  = 10 000
7 400 +  = 10 000
7 800 +  = 10 000
və ya
9 100 -  = 8 400
9 100 -  = 9 010
9 100 -  = 9 025
Bu tip misalların həllini mənimsədikdən sonra şagirdlərə ədədləri minliklərə
qədər yuvarlaqlaşdırmaqla ifadələrin qiymətini hesablayırlar:
2 345 + 3 650
1 905 + 2 018
4 003 +6 096
Sonra şagirdlər cəmin xassələrini misal həllinə tətbiq edirlər.
1. Toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir (yerdəyişmə xassəsi).
45+64=64+45
2. İki qonşu toplananı onların cəmi ilə əvəz etmək olar (qruplaşdırma
xassəsi).
82+23+18=(82+23)+18=105+18=123
82+23+18=82+(23+18)=82+41=123
Həm yerdəyişmə, həm də qruplaşdırma xassələrindən istifadə etməklə tez
hesablama vərdişləri formalaşdırılır 82+23+18=(82+18)+23=100+23=123
Çoxrəqəmli ədələrlə birrəqəmli, ikirəqəmli ədədləri şifahi toplayarkən bu
ədədlərin çoxrəqəmli ədədin hansı mərtəbə vahidinə əlavə olunmasına diqqət
yetirmək lazımdır. Məsələn, şagird 4000+7 əməlində 7-nin 4000 ədədinin yalnız təkliklər mərtəbəsinin vahidlərinin sayını dəyişəcəyinə diqqət yetirir.
40000+40 əməlində yalnız onluqlar mərtəbəsinin vahidlərinin sayını dəyişəcə-
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yinə, 40000+140 misalında yüzlüklər və onluqlar mərtəbəsinin dəyişməsinə
diqqət yetirilir. Bu cür vərdişlər ədədin mərtəbə qiymətini və mərtəbə vahidlərini fikirdə canlandırmaqla tez hesablama vərdişini möhkəmləndirməyə xidmət edir. Qruplara aşağıdakı şərtlərlə tapşırıqlar verilir. 1435-dən 10000=ə 4
addımda çatmağın yollarını yaz. 1435 + █ = 10000 tipli misalların həllində əvvəlcə təkliklər mərtəbəsini onluqlara, sonra onluqları yüzlüklərə, yüzlükləri
minliklərə və s. Ardıcıl tamamlamaqla tapşırığı tez yerinə yetirmək olar. Bu cür
hesablamalar şifahi hesablama vərdişlərini sürətləndirir.
1) 1435+5=1440
3) 1500+500=2000
2) 1440+60=1500
4) 2000+8000=10000
―1000000 dairəsində toplama və çıxma‖ mövzusunu öyrəndikdə lövhəyə
34567+307 misalı yazılır. Şagirdlərin fikirləri dinlənilir və hər döğru fikir digər
doğru fikrə qoşularaq sadalanır.
1-ci şagird: Mərtəbələrə uyğun rəqəmlər alt-alta düzgün yazılmalıdır.
2-ci şagird: Ədədləri rəqəmlərinin sayına görə alt-alta sıra ilə yazmaq daha
əlverişlidir.
3-cü şagird: Ədədləri rəqəmlərinin sayına görə alt-alta azalan sıra ilə yazmaq daha əlverişlidir.
4-cü şagird: Cəmi əvvəlcə təxmini hesablamaq lazımdır.
5-ci şagird: Mərtəbə vahidlərinin sayını göstərən ədədləri düzgün toplamaq
lazımdır.
6-cı şagird: Hər bir mərtəbəyə uyğun cəmin 10-u aşıb-aşmadığı halı araşdırmaq və yeni yaranan onluqları uyğun mərtəbədə nəzərə almaq lazımdır.
Şagirdlər bu fikirləri söyləməyə yönləndirilir və hər doğru fikir bir sonrakı
doğru fikri söyləyən şagird tərəfindən ümumiləşdirilir. Məsələn, 3-cü fikri söyləyən şagird 1-ci və 2-ci fikri də bir daha təkrar edir. Bu fəaliyyət şagirdlərə məlumatı addım-addım toplama və birləşdirmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə xidmət edir. Çoxrəqəmli ədədlər üzərində toplama əməli aşağıdakı alqoritmlə yerinə yetirilir: 1. Toplama əməlinə ən kiçik mərtəbə vahidindən başlanır.
2. Təkliklər toplanır, təkliklər mərtəbəsində yazılır, cəm 10 və ya 10-dan böyük
olarsa, yeni yaranan onluq onluqların cəminə əlavə edilir 3. Bu qayda ilə onluqlar, yüzlüklər, minliklər, on minliklər, yüz minliklər və s. toplanır.
Ümumiyyətlə, misalların həlli yalnız hesablama fəaliyyəti ilə məhdudlaşmamalıdır. Şagird misalların həlli ilə bağlı mülahizələrini şifahi və yazılı olaraq
təqdim etməyi bacarmalıdır.
□3□3
2□48
523□
tapşırığını yerinə yetirərkən şagird ötürülmüş mərtəbə vahidlərinin sayını
müəyyənetmə mülahizələrini təqdim etməyi bacarmalıdır: ―Hansı ədədin üzərinə 4 onluq gəlsəm, 3 alınar? 4 ədədi 3-dən böyükdür. Deməli, bu elə bir ədəddir ki, üzərinə 4 əlavə etdikdə 13 alınır. Bu ədəd 9-dur. Ancaq təkliklər mərtəbəsində alınan onluq da nəzərə alınmalıdır. Ona görə də bu ədəd 9 deyil, 8 olmalıdır. 1 onluq da təkliklər mərtəbəsindən alındığından 8+4+1=13 onluq olur.
144

Bakı Qızlar Universiteti
№4

Elmi əsərlər

2014

Eyni mülahizələr digər mərtəbələrdəki ədədləri toplayarkən də aparılmalıdır.
Şagird çıxma əməlində azalanın artdığı, çıxılanın isə dəyişmədiyi halda fərqin
artığını, əksinə çıxılan artan halda fərqin azaldığını nümunələr üzərində izah
edir. 40-20=20 azalanı 15 vahid artıraq, 55-20=35, deməli, fərq də 15 vahid
artdı.
M.- Bir çıxma əməlində azalan 30 vahid artar, çıxılan isə 30 vahid azalarsa,
fərq necə dəyişər?
Şagirdlər fikirləri sadə nümunələr üzərində yoxlayırlar.
50-40=10
80-10=70 göründüyü kimi fərq 60 vahid artdı. Çünki həm
azalanın artması, həm də çıxılanın azalması fərqin daha çox artmasına gətirib
çıxarır. Deməli, fərq azalan və çıxılanın artdığı qədər artacaq.
M.- Azalanı və çıxılanı necə dəyişsək, fərq daha çox azalar?
Bu halda azalan azalmalı, çıxılan isə artmalıdır. Məsələn, 80-20=60
misalında azalanı 20 vahid azaldıb, çıxılanı 20 vahid artırsaq, fərq necə dəyişər?
60-40=20 fərq 40 vahid azaldı, çünki hər iki şərt fərqin azalmasına xidmət edir.
Çoxrəqəmli ədədlər üzərində çıxma əməli üçün: 1. Çıxma əməlinə ən kiçik
mərtəbə vahidindən başlanır 2. Təkliklər çıxılır. Əgər saxlanılan təkliklər mərtəbəsindəki vahidlərin sayı azalanın təkliklər mərtəbəsindəki vahidlər vahidlərin
sayından çoxdursa, azalanın onluqlar mərtəbəsindən 1 vahis ayrılaraq təkliklərə
əlavə edilir. 3. Bu qayda ilə digər mərtəbə vahidlərinin sayını göstərən ədədlər
üzərində çıxma əməli yerinə yetirilir.
Мягалянин aktuallığı. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında təhsilin səviyyəsini yüksəltmək, onu Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq, daha keyfiyyətli etmək daim gündəlikdə duran məsələdir. Riyaziyyatı elə ibtidai siniflərdən
şagirdlərə yüksək səviyyədə öyrətmək lazımdır ki, təhsilin başqa mərhələlərində çətinlik çəkməsinlər. Bunlar natural ədədlər üzərində əməllərin öyrədilməsində geniş tətbiq olunaraq şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Мягалянин елми йенилийи. IV sinifdə natural ədədlər hesabının tədrisi xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş, natural ədədlər üzərində əməllərin öyrədilməsi
yolları aşkara çıxarılmış və elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Nəzəri əhəmiyyəti – IV sinifdə natural ədədlər və onlar üzərində əməllərin
öyrədilməsinin nəzəri və praktik xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından ibarətdir.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. IV sinifdə natural ədədlər üzərində əməllərin öyrədilməsinin praktik tətbiqlərini göstərməkdən ibarətdir.
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Изучение сложения и вычитания
многозначных чисел
Резюме
В работе рассматривается методика преподавания изучения сложения
и вычитания многозначных чисел в пределе 1 000 000, объясняется
введение свойств сложения .
В работе рассматриваются примеры для объяснения данной темы
С.Tagiyeva
А. Mamedova

Study of addition and subtraction of multi-digit numbers
Summary
The paper deals with the study of methods of teaching addition and
subtraction of multi-digit numbers in the limit of one million, is due to the
introduction of the properties of addition.
The paper provides examples to explain this topic.
Редаксийайа дахил олуб: 08.12.2014
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Tətbiqi proqram vasitələri orta məktəbdə
riyaziyyat tədrisinin vasitəsi kimi
Oqtay Nəbiyev,
AMİ-нин баш мцяллими
E-mail: oqtaynabiyev@mail.ru
Rəyçilər: р.ц.е.д., проф.Щ.И.Асланов
пед.ц.ф.д., дос.Н.Р.Аббасов
Açar sözlər: tətbiqi proqram, funksiya, grafik, koordinat sistemi, tənlik,
bərabərsizlik.
Ключевые слова: программное обеспечение, функции, графики,
системы координат, уравнение, неравенство.
Key words: application software, functions, graphs, coordinate system, the
equation, inequality.
Respublikamızda təhsil sisteminin yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi
istiqamətində xeyli addımlar atılır. Bu istiqamətdə əsas vəzifələrindən biri təlim
prosesində müasir forma və metodlardan, yeni təlim texnologiyalarından istifadənin həyata keçirilməsi ilə yanaşı, təlim prosesinin kompyuterləşdirilməsindən
ibarətdir.
Təlim prosesində kompyuter texnologiyalarının tətbiqi ilə təlim prosesinin
səmərəliliyinin, şagirdlərin təfəkkürünün, yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişafının,
təlimə marağının artması pedaqoji və metodik ədəbiyyatda kifayətqədər əsaslandırılmışdır. Pedaqoji mənada kompyuter texnologiyaları dedikdə kompyuter
əsasında təlim priyomları, metodları və formalarının məcmui nəzərdə tutulur.
Təlimin kompyuterləşməsi tədris prosesinin alternativ formalarının metodik
əsaslarını yaratmağa, differensiallaşdırma əsasında məktəb təhsilində nəzərdə
tutulan islahatları reallaşdırmağa imkan verir. Belə ki, təhsilin son dərəcə mühüm metodik, psixoloji-pedaqoji, sosial problemləri təlimin kompyuterləşməsi
ilə əlaqədardır. Tədris prosesinin kompyuterləşdirilməsi şagirdlərin peşəyə istiqamətlənməsi kimi mühüm bir problemin də müsbət həllinə imkan verəcəkdir.
Kompyuter təlimi şəraitində tədris prosesinin bütünlüklə təşkilinin üç
cəhətini göstərmək olar:
1) şagirdlərin idrak fəallığının idarə olunması;
2) tədris fəaliyyətinin «müəllim-kompyuter-şagird» sistemi kimi idarə
olunması;
3) müəllim- şagird və şagird-şagird əməkdaşlığının idarə olunması.
Məktəb təhsili sahəsində təlimin kompyuterləşməsi problemi şagirdlərin informatika və hesablama texnikasının əsasları ilə tanış edilməsi, tədris prosesində kompyuterin tətbiq edilməsinin proqram, texniki, tədris-metodik və təşkilati təminatı problemlərinin araşdırılmasını zəruri edir.
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Təlimin kompyuterləşməsindən danışdıqda «kompyuter-müəllim» probleminin yarandığını görmək lazımdır. Kompyuter müəllimi əvəz etmir. Kompyuter yalnız alət və köməkçi olaraq, təlimin tamamilə mükəmməl vasitəsi kimi qalır. Bu prosesdə müəllimin xüsusi və müəyyənedici rolu vardır. Kompyuter yalnız verilənlərin bazasıdır və həmişə belə olcaqdır. İstənilən verilənlər bazasında
olduğu kimi, bu bazadan bilikləri almaq üçün müəllimin olması zəruridir. Müəllimin rolu da əsasən şagirdlərə zəruri dayaq bilikləri verməyə istiqamətlənməlidir ki, onun köməyi ilə şagird kompyuterdən istifadə etməklə özünün real
hazırlığını inkişaf etdirə bilər. Beləliklə, biliklərin kollektiv verilməsini saxlayaraq biz şagirdlərin biliklərinin yüksəldilməsinə gətirən təlimin fərdiləşməsini gücləndiririk.
Məktəbdə kompyuter texnikasından geniş istifadə edildikdə müəllimin rolu
əhəmiyyətli dərəcədə artır: şagirdlərin qabiliyyətləri və hazırlıq səviyyələrini
nəzərə almaqla onların fərdi və yaradıcı işlərinə ayrılan vaxtı artır. Müəllimin
dərsə hazırlaşmasının xarakteri dəyişir: pedaqoji vasitələrin seçilməsi, kompyuter təliminin dərsdə yerinin müəyyən edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Kompyuter təliminin müxtəlif növləri vardır. Məsələn, onlardan biri üçün
şagirdlərin kompyuterlə bilavasitə qarşılıqlı əlaqəsi xarakterikdir. Kompyuter
şagirdə verilən tapşırığı müəyyən edir, ona zəruri köməklik göstərir. Burada, bir
qayda olaraq, təlim müəllimin iştirakı olmadan baş verir. Digər təlim növü
onunla xarakterizə olunur ki, kompyuter şagird ilə deyil, müəllimlə işləyir.
Kompyuter tədris prosesini reallaşdırmaqda müəllimə kömək edir, məsələn, şagirdlərin-səhvləri nəzərə almaqla yoxlama işlərinin nəticələrini verir.
Müəllimlə işləyən kompyuter vasitəsilə təlim prosesində əks əlaqə, tədris
prosesinin fərdiləşdirilməsi təmin edilir, tədris prosesində əyaniliyin səviyyəsi
yüksəlir, lazımi informasiyanın axtarılması ilə əlaqədar imkanlar genişlənir,
məlum riyazi modellərlə təsvir olunan proses və ya hadisələrin modelləşdirilməsi həyata keçirilir.
Tədris prosesində müəllimin kompyuterdən istifadə etməsinin əsas formaları
müxtəlif öyrədici proqramlar və universal avtomatlaşdırılmış öyrədici proqramlardır.
Universal avtomatlaşdırılmış öyrədici proqramlarda bir qayda olaraq, proqramçı olmayan istifadəçi üçün nəzərdə tutulur. Öyrədici proqramların yaradılması isə peşəkar proqramçı bacarığının olmasını tələb edir.
Öyrədici proqramları və ya universal avtomatlaşdırılmış öyrədici proqramlar
rejimi öz məqsədləri və vəzifələrinə görə şərti olaraq aşağıdakı tiplərə bölünə
bilər: nümayiş etdirici; konstruksiya edici; əməliyyat mühiti; məşqlər; öyrədici
nəzarət.
Kompyuter öyrədici proqramlarına didaktik tələblərin işlənməsi hazırda
kompyuter təliminin ən aktual problemlərindən biridir. Yaradılan proqramların
keyfiyyəti və tədris prosesində istifadə edilməsinin səmərəliliyi onun necə həll
edilməsindən asılıdır.
Belə öyrədici proqramlardan biri də riyaziyyatin tədrisi prosesində şagirdlərin qrafik bacarıqlarının formalaşmasında əvəzsiz imkanları olan proqram148
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lardan biri «Advanced Grapher» tətbiqi proqramıdır. Bu proqramdan istifadə
etməklə orta məktəbdə riyaziyyat dərslərində funksiyaların qrafiklərinin qurulması, eləcə də tənlik və bərabərsizliklərin qrafik həlli üzrə bacarıq və vərdişlərinin formalaşmasına istiqamətlənən müstəqil işlərin təşkili metodikasını nəzərdən keçirək.
Məlumdur ki, orta məktəbdə riyaziyyat dərslərində funksiyaların qrafiklərinin qurulması, eləcə də tənlik və bərabərsizliklərin qrafik həlli şagirdlər tərəfindən çətin mənimsənilən mövzulardan biridir. Bu mövzunun öyrənilməsində
«Advanced Grapher» proqramdan istifadə imkanlarını nəzərdən keçirməzdən
əvvəl «Advanced Grapher» proqramının xarakteristikasını və istifadə olunması
qaydasını verməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
«Advanced Grapher» – qrafiklərin qurlması və işlənməsi üçün proqramdır.
Kiçik həcmli olmasına baxmayaraq proqramın çox sayda funksiyası və
imkanları vardır. Proqramin üstün cəhətlərindən biri praktiki olaraq səhvsizliyi
və istifadə rahatlığıdır.
Proqramda aşağıdakı işləri yerinə yetirmək mümkündür:
1. Tənliklərin, bərabərsizliklərin, funksiyaların, parametr daxil olan
tənliklərin qrafiklərini qurmaq;
2. Düzbucaqlı və polyar koordinat sistemlərindən istifadə imkanları;
3. Cədvəl üsulu ilə verilmiş funksiyaların qrafikinin qurulması;
4. Qrafiklərin işlənməsi: törəmə, inteqral, ekstremumlar, funsiyanın sıfırları,
toxunanlar, kəsişmələr və s.
5. Qrafikləri Grapher sənədi (*.agr), cədvəl və ya şəkil kimi saxlamaq;
6. Miqyasın seçilməsi, axtarış, rəngli fərləndirmə və s. kimi standart
funksiyaları var.
Proqramın pəncərəsinin ümumi görünüşü aşagıdakı kimidir (şəkil 1).

Şəkil 1
Təxmini olaraq tətbiqi proqramın pəncərəsini aşağıdakı hissələrə bölmək
olar: pəncərə başlığı sətri, menyu sətri, alətlər paneli, işçi sahə və vəziyyətlər
sətri.
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Menyu sətrində «Файл», «Правка», «Вид», «Графики», «Вычисления»,
«Окно», «Помощь» menyuları verilmişdir. «Файл», «Правка», «Вид»
menyuları digər tətbiqi proqramların menyularına oxşardır.
«Графики» menyusu əsasən funksiyaların qrafiklərinin qurulması üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Bu menyunun
«Добовить график...» və «Добовить
график таблицы...» əmrlərindən daha
çox istifadə olunur. «Добовить график...» menyusuna müraciət olunan
kimi ekranda həmin adda dialoq pəncərəsi açılır.
Pəncərənin «Свойства» sətrində (şəkil 2) qrafiki qurulacaq funksiyanın tipi
seçilir. «Формула» sahəsinə (şəkil 3) isə uyğun funksiyanın tənliyinı yazmaq
lazımdır.

Şəkil 2

Şəkil 3

Şəkil 2

Şəkil 3

Pəncərədə digər parametrləri (arqumentin intervalı, addım, rəng və c.)
qurduqdan sonra OK düyməsi ilə qeyd edilmiş qrafik qurulur. Bu pəncərədə
«kömək» («помощь») və «ləğv et» («отмена») düymələri də yerləşdirilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bir koordinat sistemində bir neçə funksiyanın da
qrafikini qurmaq olar. Bu da funksiyaların qrafiklərinin öyrədilməsində
müqayisə üçün mühüm faktordur.
«Advanced Grapher» tətbiqi proqramının imkanlarından istifadə etməklə bir
neçə nümunəyə baxaq.
Misal 1.
təliyini qrafiki üsulla həll edin [2, səh. 144].
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təliyini aşağıdakı şəkildə yazaq:

. Eyni bir

koordinat sistemində
və
funksiyalarının qrafiklərini
quraq.
Şəkildən görünür ki, düz xətt və parabola iki (1;1) və (3;9) nöqtələrində kəsişir. Bu nöqtələlərin absisləri
və
verilmiş tənliyin kökləridir.

Misal 2. 2x-5y+10<0 bərabərsizliyinin həllər çoxluğunu koordinat müstəvisində təsvir edin.
«Графики» menyusunun «Добовить график...» alt menyusunun «Свойства» sətrində
(şəkil 2) «
-уравнение
или неравенство» funksiyasını qeyd edirik.
«Формула» sətrində (şəkil 4) 2x-5y+10 ifadəsini daxil edir, «=

- sətrindən

isə «=
münasibətini seçirik.
Pəncərədən digər parametrləri («Стиль
штриховки», «Цвет») seçdikdən sonra OK
düyməsini qeyd etməklə
2x-5y+10<0 bərabərsizliyin müstəvidə
həllər çoxluğu təsvir olunacaqdır (şəkil 5).
Beləliklə, biz baxdığımız nümunələrə və
«Advanced Grapher» tətbiqi proqramının imkanlarına əsasən deyə bilərik ki, riyaziyyatın
Şəkil 4
ayrı-ayrı bölmələrinin tədrisi zamanı alınmış
qrafiklər – illüstrasiyalarla, hesablama
eksperimentləri ilə, cədvəllərlə, hesabatlarla müşaiət oluna bilər.

151

Bakı Qızlar Universiteti
№4

Elmi əsərlər

2014

Şəkil 5
Məqalənin aktuallığı. «Advanced Grapher» tətbiqi proqramının respublikamızın orta, həmçinin ali təhsil müəssisələrində geniş tətbiqi üçün müvafiq ixtisasçılar tərəfindən azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi vacib məsələlərdən biridir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsildə kompyuter texnologiyalarinin bütün imkanlarının istifadəsi şagirlərin öyrənmə həvəsini, yaradıcılıq təşəbbüsünü, özünütəhsilə fəal mövqeyini stimullaşdırır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Hesab edirik ki, riyaziyyat dərslərində «Advanced Grapher» tətbiqi proqramından istifadə etməklə, müəllim
şagirdlərin öyrəndikləri bilikləri nə dərəcədə praktiki tətbiq etmələrinə nəzarət
edə bilər.

Ядябиййат
1. Миндиярова Н. Н. Использование программы Advanced Grapher при
решении уравнений и неравенств. http://festival.1september. ru/2004_2005/
index.php?numb_artic=211495
2. Марданов М.Дж. Алгебра. Учебник для 8 класса общеобразовательных школ. Баку: Чашыоглу, 2009.
3. Азевич А. И. Advanced Grapher на уроке и после него // Математика
в школе. - 2001. - N 6. - С. 65-69.
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Прикладное программное обеспечение в средней школе
как средство обучения математике
Резюме
В статье исследованы возможности использования на уроки математики прикладной программы и отображается возможности прикладной
программы "Advanced Grapher».
О.Nabiev

Application software in high school as a means
of teaching mathematics
Summary
The article explores the possibility of using the lessons of mathematics
application and displays the possible application "Advanced Grapher».
Редаксийайа дахил олуб: 23.12.2014
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Obrazlı nitqin inkişafında intonasiyanın rolu
Aynur Əliyeva,
BQU-nun magistrantı
E-mail: aynur.aliyeva90@mail.ru
Ряйчиляр: пед.ц.е.д., проф.А.Н.Рящимов
пед.ц.ф.д., дос.С.А.Рящимова
Açar sözlər: intonasiya, obrazlı nitq, səs, tələffüz, səs tembri
Ключевые слова: Интонация, образной речи, звук, произношение,
тембр
Key words: intonation, figurative speech, sound, pronunciation, timbre
İntonasiya danışıq prosesində nitqin ifadəliliyini və obrazlılığını təmin edən
bir vasitədir. Güclü ifadə vasitəsi olan intonasiya ədəbi tələffüzdə xüsusi rol
oynayır və danışığa emosional təsir bağışladığı üçün nitqin melodiyası adlanır.
İntonasiyanın gözlənilməsidə səsin aşağı olması və ucalığı, səsin gücü və tempi
köməkçi vasitə kimi meydana çıxır.
İntonasiya — nitqin ahəngi (səsin yüksəlməsi və ya alçalması), ritmi (vurğulu və vurğusuz hecaların nisbəti, əlaqəsi), nitqin tempi və ya sürəti (sürətlə və
yavaş tələffüzü), intensivliyi (nəfəsalmanın güclənməsi və ya zəifləməsi), məntiqi vurğusu, tembri kimi hadisələrin məcmusuna deyilir.
İntonasiya cümlə üzvlərinin düzgün qruplaşdırılmasını təmin edir, sadə və
mürəkkəb cümlələrin, habelə tabesizlik və tabelilik əlaqələrinin şərtləndirilməsinə xidmət edir. İntonasiya məntiqi vurğunun, ara sözlərin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır.
İntonasiya danışanın məqsədi, istək və arzuları ilə əlaqədar olduğundan,
modallıq bildirir. Onun vasitəsilə məlumat vermə, sual və əmr intonasiyalarını
fərqləndirirlər. İntonasiyada əsas mahiyyət, funksiya nitqin məzmunundan irəli
gələn səsin tembridir, məzmunun şən və yaxud qəmgin əhvali-ruhiyyə tələb
etməsidir. Deməli, nitqin aşağıdan və yaxud və yaxud ucadan ifadəsi, səsin
gücü və tempinin həmin nitqin tembri müəyyənləşdirir. Səs tembri məzmundakı
hiss və həyяcanları ifadə edir, nitqə emosianallıq, əlvanlıq gətirir. Bu, nitq
ifadə edənin məzmuna, ayrı-ayrı obrazlara, onların hərəkətinə münasibət, həmin
hadi-sənin ona təsiri, oxucunun fərdi temperamenti və bilik səviyyəsi ilə
əlaqədardır. Nitqdə səs tembrinin gözlənilməsi intonasiyanın digər tərkib hissələrindən səsin aşağıdan və yuxarıdan, gücündən, tempindən daha çətindir.
Ona görə də müəllim bu məsələləri praktik şəkildə öz nitqi ilə şagirdlərə
çatdırmalıdır. Bununla belə, səsin aşağı və ucalığının, gücünün və tempinin
əhəmiyyəti heç də azaldılmır. Əksinə, onların da intonasiyanın mühüm komponentləri olması göstərilir. Beləliklə, intonasiya ifadə olunan fikrin mahiyyətindən, məqsədindən doğan insan hisslərinin obrazlı və canlı şəkildə ifadəsidir. Şagirdlərin şifahi nitqlərində intonasiyaya düzgün riayət etmək üçün
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müəllim onlara elə mətnlər oxutmalıdır ki, onlarda düzgün təsəvvürlər yaransın.
Buna nümunə olaraq III sinif dərsliyində olan N. Gəncəvinin ―Yeddi gözəl‖
poemasından olan ―Fitnə ‖ hekayəsini göstərə bilərik.
Müəllim şagirdlərə hekayədən bir hissəni oxumağı tapşırır. Şagirdlər hekayəni oxuyurlar:
―Bəhram şah mahir ovçu idi. Hər dəfə ovdan sonra öz şücayəti ilə öyünərdi.
Şahın Fitnə adlı gözəl bir kənizi var idi. Bu kəniz heç vaxt Bəhram şahın ovçuluq məharətini tərifləmirdi. Səbəbini soruşanda isə deyirdi:
- Bu ki məharət deyil, vərdişdir. Bu sözdən sonra Bəhram şah kənizə
qəzəbləndi, sərkərdəni çağırıb əmr etdi ki, Fitnənin boynunu vursun. Sərkərdə
baş üstə deyib getdi. Amma yolda fikrini dəyişdi. Öz-özunə dedi; Bəhram şah
Fitnənin xətrini çox isteyir. İndi ona qəzəblidir deyə bele hökm verdi, hirsi soyuyandan sonra peşman olacaq. Sərkərdə Fitnəni evinə apardı‖. Uşaqlar oxuduqdan sonra müellim onlara sual verir:
- Uşaqlar sərkərdə nəyə görə Fitnəni öldürmədi?
Müəllimin bu sualına hər bir şagird ayrı-ayrılıqda cavab verir. Müəllim
şagirdlərə növbəti sual verir:
- Bəs kim növbəti hissəni yüksək ton və düzgün intonasiya ilə oxuyar?
Şagirdlərdən biri həmin hissəni oxuyur. Fitnə öküzü boynuna alıb düz
eyvana qalxdı.
Bəhram şah dedi:
- Bu sənin güclü olmağından xəbər vermir. Görünür, bu öküz balaca olandan sən bu işə vərdiş eləmisən.
Fitnə dedi:
- Çox qəribədir, deməli, öküzü qaldırmaq vərdişdəndir, amma ov ovlamaq
məharətdən?
Bunu deyib qız rübəndi üzündən götürdü. Bəhram Fitnəni tanıdı.
Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir dilin özünə, öz qrammatikasına, fonetikasına görə intonasiya üsulları və onun təzahür növləri, formaları var. Lakin ümumi bir cəhət odur ki, intonasiya bütün dillər üçün eyni bir missiyanı yerinə yetirən fonoqrammatik vasitədir. Ənənəvi olaraq əksər dillərdə ən azı nəqli, sual,
nida intonasiyalarından istifadə edilir. Bu ümumi intonasiyanın tərkib hissələri
isə hər bir dilin özünəməxsus fonoqrammatik qayda-qanuna görə formalaşır.
İntonasiya cümlədəki bütün sözlərin bütöv səs vahidliyində birləşməsinə
imkan yaradır, cümlənin məna bitkinliyini təmin edir. Melodiya sözün, fikrin
təsir qüvvəsini artıran,onun emosianallığını daha da zənginləşdirən çox mühüm
əlamətlərdən biridir. Dilimizdə cümlənin həmcins üzvləri arasında,mürəkkəb
cümlə komponentləri arasında, ümumi sual cümlələrində səs tonun yüksəlməsi
müşahidə edilir. Səs tonun enməsi isə əsasən nəqli cümlələrdə, xüsusi sual cümlələrində, əmr və nida cümlələrində özünü göstərir. Azərbaycan dilində tonun
ən yüksək nöqtəsi ilk vurğulu hecadır. İlk vurğulu hecadan sonra ton sönməyə
və enməyə başlayır. Son vurğulu hecada o ya qalxır, ya da tamamilə enir. Tonun ən yüksək dərəcəsi sual, ən aşağı dərəcəsi nəqli intonasiyaya aiddir. Tembr
ifadəliliyin ən incə və mürəkkəb vasitələrindən biridir. Tembr tələffüzdə əlavə
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səslərin köməkliyi ilə yaranır. Əlavə səslər əsas səsi qüvvətləndirir, ona xüsusi
rəng verir. Tembr danışanın əhval-ruhiyyəsindən, insanın əşya və hadisələrə
müxtəlif münasibətindən asılı olaraq dəyişir. Tembrin bu xüsusiyyəti ona insan
hisslərinin ifadə edə bilmək baxımından başlıca rol oynamağa imkan yaradır.
Dərs prosesində müəllimin vəzifələrindən biri şagirdlərə oxu materialının məzmun və formasına uyğun olan intonasiya variantları seçməyi öyrətməkdən ibarətdir. Pedaqoji ədəbiyyatlarda intonasiyanın iki növü göstərilir :
a) məntiqi intonasiya;
b) iradi-emosional intonasiya;
Məntiqi intonasiya qrammatik baxımdan bütövlükdə cümlənin (nəqli, sual,
nida, cümləsinin), cümləv üzvlərinin (çağırış, müraciət, sadalama, aydınlaşdırma, əmr, xəbər və s ) mənasının açılmasına xidmət edir.
İradi-emosional intonasiya isə kinayə, istehza, təəccüb, şübhə, təsdiq, inkar,
nəsihət, xahiş, yalvarış, dəvət, məsləhət, kin, kədər, qəm, qüssə, sevinc, şadlıq
və s hissləri meydeana çıxarır.İntonasiyanın bu göstərilən iki növü məntiqi
vurğu və fasilələri də özündə əks etdirir.
İntonasiya — melodika, vurğu, ritm pauza, temp və tembr kimi akustik
vahidlərin vəhdətidir. Hər dilin özünəməxsus intonasiyası var və onun düzgün
mənimsənilməsi xarici dilin öyrənilməsinin ən mühüm şərtlərindən biridir. Intonasiyanın gözlənilməsi üzrə işləri aparmaqla şagirdlərdə bədii təfəkkürünün inkişafı nitqinin canlı olmasına gətirib çıxarır.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq onunla şərtlənir ki, intonasiya şifahi nitqimizdə mühüm rol oynayır. Ana dili dərslərində intonasiyanın tədrisi və onun
gözlənilməsi kiçik yaşlı məktəblilərə hər an aşılanmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədə ibtidai sinif şagirdlərinin oxu, ana
dili dərslərində intonasiyadan düzgün istifadə yolları öz əksini tapmışdır. Elmi
yenilik bu sahədə aparacağımız müşahidələr nəticəsində üzə çıxır. Əsas məsələ
şagirdlərə elmi yeniliyə əsaslanaraq intonasiyani yeni metodlarla tətbiq etməkdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə nəzəri baxımdan yox
praktik cəhətdən daha məqsədə uyğundur. Belə ki, bu məqalə vasitəsi ilə müəllimlər ibtidai sinif şagirdlərinə şifahi nitqdə intonasiyanın tədris edilməsi yollarından təlim prosesində uğurla istifadə edə bilərlər.
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Роль интонации в развитии образной речи
Резюме
В статье повествуется об особой роли интонации в развитии образной
речи у школьников начальных классов. На основе примеров, взятых из
учебников решаются вопросы о правильной выразительности интонации,
его образность, а также связь между предложениями. Соблюдение интонации обеспечивает мышленного сознательного присвоения материала,
развивает фантазию, чувство, воображение у школьников, приближает их
к образной речи.
А.Алийева

Тще Роле оф интонатион ин тще девелопмент
оф паттерн спееъщ
Summary
A special role in the development of speech intonation article oynamısından
figuratively primary school children about the correct intonation
olunurDərslikdən expressiveness based on samples taken from the character of
the relationship between the application and analysis of the meaning of
sentences olunurIntonasiyanın material conscious appropriation of the
organization to ensure observation of the students' feelings, imagination,
developing thinking designed to bring the figurative speech.
Редаксийайа дахил олуб: 06.11.2014
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V sinifdə İnternet bölməsinin öyrədilməsi
Kamilə Qasımova,
ADPU-нун мцяллими,
фялсяфя цзря фялсяфя доктору
Sevinc Quliyeva,
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Açar sözlər: informasiya resursları, internet, şəkil, mətn, musiqi
Ключевые слова: информационные ресурсы, интернет, рисунок,
текст, музыка
Key words: information resources, the Internet, drawing, text, music
Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəbləri üçün informatika fənninin kurrikulumu onun məqsəd və vəzifələrini, əhəmiyyətinin əsaslandırılmasını, fənnin xarakteristik xüsusiyyətlərini, məzmun xətlərini və onların əsaslandırılmasını, ümumi təlim nəticələrini, məzmun standartlarını, alt-standartları,
tədris prosesində üfiqi və şaqulu inteqrasiyanı, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanı, təlim strategiyalarını və qiymətləndirmə vasitələrini əhatə edir. Bu kurrikulum ümumtəhsil məktəblərində informatika təliminin əsas məqsədlərini
müəyyənləşdirməklə ümumi təlim nəticələrinə nail olmaq üçün bütün fəaliyyətləri əks etdirən və hər bir şagirdin imkan və ehtiyaclarına istiqamətlənmiş
konseptual sənəddir. Kurrikulum təhsil işçiləri, məktəb rəhbərləri, müəllimlər,
dərslik, dərs vəsaitləri, metodiki tövsiyyə müəllifləri, valideynlər, icma və ictimaiyyətin digər nümayəndələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kurrikulum müasir
dövrdə hər bir şəxsin əmək, istedad, qabiliyyət və yaradıcılığının müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyi nəzərə alınaraq, cəmiyyətin inkişafının əsas hərəkətverici
qüvvəsi olan gənc nəslin formalaşdırılmasına, onların qarşılaşdıqları problemlərin həlli və müstəqil qərarlar qəbul etməsi üçün zəruri informasiya təminatını
ödəyən kompyuter, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və sistemlərindən səriştəli istifadə bacarıqlarına malik olmasına yönəlmişdir. Bu sənəd
dərslik və dərs vəsaitlərinin, müxtəlif tədris vəsaitlərinin, metodiki tövsiyyə və
müvafiq audio-vizual proqram təminatının hazırlanması, tədris materialının
planlaşdırılması, təlim üsullarının müəyyənləşdirilməsi və müəllim hazırlığının
həyata keçirilməsi üçün müvafiq təlimatlar formasında hazırlanacaq qaydaların
əsasını təşkil edir. Kurrikulumda şagirdlərin idraki, informativ, kommunikativ
və reflektiv fəaliyyətləri nəzərə alınır, fənn üzrə təlimin məzmunu nəticələr formasında verilir. Bu, standartların mənimsənilməsini təmin etmək üçün şagird
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə, onların inkişafının izlənməsinə, gündəlik
həyatda, fəaliyyətdə zəruri olan bacarıqların əldə olunmasına imkan yaradır.
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İnformatika fənninin əsas məzmun xətlərini əhatə edən bu kurrikulum geniş
məzmun diapazonunu özündə əks etdirir. İnteqrativ xarakterə malik olan məzmun müxtəlif biliklərin bir-biri ilə əlaqələnməsinin təkcə informatika fənni daxilində deyil, həmçinin digər fənlərdə və real həyatda da olduğunu anlamağa
imkan verir. Təhsil pillələri üzrə məzmun standartlarının müəyyənləşdirilməsi
prosesində informatika üzrə əsas təlim nəticələrinin konsentrik olaraq hər yeni
təhsil pilləsinə keçdikcə genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Əsas təlim nəticələri isə məzmun və fəaliyyət xətlərinin qarşılıqlı
əlaqəsi vasitəsilə təqdim olunur. Ümumtəhsil məktəblərinin bütün siniflərində
informatikanın kütləvi surətdə istifadə edilməsi və kompyuterin bütün fənlərin
tədrisində tətbiqi bu kursa ümumtəhsil xarakteri verir.
V sinifdə internet bölməsini öyrənərkən şagird aşağıdakı bacarıqlara yiyələnəcək:
1. İnternet haqqında ilkin biliklərini izah edir
2. İnternetdə sadə bacarıqlarını nüçayiş etdirir
3. İnformasiya resurslarını əlamətlərinə görə təsnif edir
4. İnformasiya resurslarını əsas əlamətlərinə görə qruplaşdırır
5. Təbiətlə əlaqədar informasiya resurslarının əhəmiyyətini izaf edir.
Müəllim ―resurs‖ sözünü izah edərkən vurğulaya bilər ki, resurs – vəsait,
ehtiyat demekdir. Müxtəlif resurslar var – maddi, əmək, maliyyə, enerji, xammal resursları. Şagirdlərə izah etmək olar ki informasiya resurslarını insan yaradır və bu resurslar nəsildən – nəsilə ötürülür. Ötürmək üçün insanlar bu resursları müəyyən formalarda və müxtəlif daşıyıcılarda saxlayırlar. Müasir cəmiyyətdə informasiya resurslarının bir qismi İnternet saytlarında yerləşdirilir. Kağızda saxlanan resurslar da elektron formaya çevrilir və onların sayı günü-gündən artır. Buna misal olaraq elektron jurnalları, qəzetləri, www.youtube.com
saytında yerləşdirilən filimləri və nəhayət son vaxtlar internet televiziya kanallarını göstərmək olar. İnformasiya resurslarının təsnifatını müxtəlif cür aparmaq
olar. Resursları iki qrupa ayırırlar: maddi və qeyri-maddi resurslar. Maddi resurslar hər hansı maddədən olub, formaya, rəngə, qoxuya malik ola bilər. Qeyri-maddi resurslar isə belə xassələrə malik olmur. Onların əsas hissəsini bəşəriyyətin torladığı bilik və mədəniyyət təşkil edir.Ən vacib qeyri-maddi resurslardan biri informasiya resursudur. İnformasiya resursları insanların yaratdıqları
və maddi daşıyıcılarda saxlanılan biliklərdir. İnformasiya resursu bir şəxsə və
ya quruma, şəhərə və ya bölgəyə aid ola bilər. İnformasiya resurslarını müxtəlif
cür – təqdimolunma formasına, istifadə məhdudiyyətinə, daşıyıcılarına, mövzulara görə qruplaşdırmaq olar.
Təqdimolunma formasına görə - mətn, qrafik, səs və s.
Daşıyıcılarına görə - kağızlarda, disklerdə, maqnit lentlərində, kompyuterin
yaddaşında saxlanılan
İstifadəsinə qoyulan məhdudiyyətlərə görə - fərdi məlumatlar, kommersiya
sirri, yaxud dövlət sirri kimi kateqqoriyalara ayırmaq olar.
İnformasiya resurslarını mövzular üzrə də qrupla, dırmaq olar: təhsil resursları, qanunlar, statistik resurslar və s.
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Kompyuterdə saxlanılan hər növ informasiya: şəkillər, mətnlər, musiqilər,
videolar informasiya resurslarıdır. Kompyuterin hər bir qurğusu: disk qurğuları,
printerlər, skanerlər və başqa qurğular maddi resursdur.
Bir kompyuterdə olan resurslardan başqa bir kompyuterdə istifadə edilməsi
üçün onlar arasında əlaqə yaradılır. Aralarında naqil, yaxud simsiz bağlantı yaradılmış iki, yaxud daha artıq kompyuter şəbəkə əmələ gətirir. Dünyada ən böyük kompyuter şəbəkəsi İnternetdir. İndi dünyada İnternete yüz minlərlə kompyuter qoşulur. Ona görə də İnterneti qlobal şəbəkə də adlandırırlar.
İnternete bağlanmağın bir neçə yolu var: telefon xətti ilə, peyk kanalı və rəqəmli kabel televiziyası vasitəsilə. Bu yollardan ən geniş yayılmışı telefon xətti
ilə olan bağlantıdır. Bunun üçün öncə İnternet xidmətini təmin edən şirkət –
provayder seçilməlidir.
Provayder kompyuteri telefon xətti və simsiz texnologiyalar vasitəsilə özünün mərkəzi kompyuterinə bağlayır. Onun mərkəzi kompyuteri isə İnternet şəbəkəsinə bağlı olur. Beləliklə də, kompyuter şəbəkədəki başqa kompyuterlərə
bağlanmış olur. Bu zaman aralıq bir qurğu da lazımdır. Bu qurğu modem adlanır.
Modem telefon xətti ilə ötürülən informasiyanı kompyuterin ―Başa düşdüyü‖ formaya çevirir.
Tədqiqatın aktuallığı. Təhsil sisteminin bu yeni oriyentlərdə onun müxtəlif
istiqamətlərdə inkişafında özünü göstərməlidir: fasiləsiz təhsil sisteminin qurulmasında, alternativ təlim formalarının meydana gəlməsində, təhsilin məzmununun formalaşmasına yeni yanaşmaların işlənilməsində, yeni informasiya-təhsil
mühitinin yaradılmasında və i.a. Belə şəraitdə V sinifdə Kompyuter, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları məzmun xəttinin şagirdlərə daha dərindən öyrədilməsi məsələsi daha aktuallıq kəsb edir. Bundan başqa, indiyə qədər
İKT tətbiqinin səmərələliyinin azaldılması, kompyüterlərin aparat və proqram
təminatı inkişafının təlimdə informasiya texnologiyalarının nəzəri və praktik
istifadəsindən geridə qalması kimi problemlər həll olunmamışdır.
Tədqiqatin elmi yeniliyi. V sinifdə кompyuter, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları məzmun xəttinin öyrədilməsi tədrisi xüsusiyyətləri
müəyyənləşdirilmiş, bu məzmun xəttinə uyğun mövzuların öyrədilməsi yolları
aşkara çıxarılmış və elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. – V sinifdə кompyuter, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları məzmun xəttinin öyrədilməsinin
praktik tətbiqlərini göstərməkdən ibarətdir.
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Резюме
В настоящее время каждый ученик должен самостоятельно уметь
пользоваться интернетом. Начиная с начальных классов на уроках информатики, изучают работу на интернете. В данной работе рассмотрены
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интернету.
К. Qasimova,
С. Guliyeva

Exploring the Internet in class V
Summary
Currently, each student must be able to independently use the Internet.
Starting from primary school at the science lessons, studying the work on the
Internet. This paper deals with the study of the Internet, explained meaning of
the term information resources and also given an explanation connecting the
computer to the Internet.
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сйстем, Бращманс, унивилизатионал ъентре
Bilmirəm Yer kürəsinin neçədə birini tutur. Onu bilirəm ki, dünyada bir diyar var. O diyar min illərdir bəşəriyyətin diqqət mərkəzindədir. Daha doğrusu,
neçə min illər dünyanın qiyməti bu diyardan verilir.
Dünyada yaxşılar, yaxşılıqlar bəxş edən bir diyar, həmişə qibtə yeri olub.
Bu, Şərqdir. Bura ən azı hind, çin, ərəb, türk məkanları daxildi. Etiraf etməliyik
ki, dünən də, bu gün də Şərq insan dünyasının qısqanc yeri olub. İmkan düşdükcə Şərq uzaqgörənliyindən, müdrikliyindən hər hansı növdə qisas alınıb. Elə
bu günkü kimi...
Kim nə deyir desin ―Yer‖ fırlanır...
Biz istəsək də, istəməsək də Şərq, dünyanın göz muncuğu asılası bəd
nəzərdən qorunası incisi, müdriklər, mələklər diyarıdır.
Misir ehramları, Çin səddi, Asma bağlar, Şahi Zində, Tac Mahal dünyanın,
elə Şərqin də güvənc yeridir. Bunlar insanın, həm də Şərq insanının qadirliyini
göstərir, Kibernetik aparatlara, elektron hesablama maşınlarına, kompüter sisteminə sahib olan bu günkü insan bir şamın istisinə qızdırılan hamamların, küləkdən yerini dəyişən çoxmərtəbəli binaların necə torpaqla çəkisi olan daşların ehramın zirvəsinə qaldırılmasının sirrini aça bilmir ki, bilmir. Təbiidir Avropa və
Qərb Şərqə, şərqlilərə ən azı bunlara görə qısqanclıq göstərməlidirlər. Neçə min
peyğəmbəri, neçə-neçə mövlaları, həzrəti Əlisi, Firdovsisi, Nizamisi, İbn Sinası,
Nəsrəddin Tusisi və neçə-neçə qeyriləri olmasaydı, bəşər tarixinin neçə-neçə
şərəfli səhifələri olmaz və oxunmazdı.
Bəşəriyyətin yaşaması üçün yaratdıqlarının hamısında Şərqin önəmli yerini
kimsə inkar edə bilməz. Dünyanı sarsıdan, həyatı qorxu vasitəsilə davam elətdirmək üçün kütləvi qırğın silahlarının kəşfindən başqa.
Nə isə... Dünya elmlərini, o cümlədən ümumbəşəri dəyərlərə malik fəsillərini, pedaqogikanın, psixologiyanın və qeyrilərinin formalaşmasında Şərq insanının zəhməti göz qabağındadır. Şərqin fəlsəfi, tarixi pedaqogikası diqqətlə öyrənilməli, tədqiq edilməsi və böyük arenaya çıxarılması təbliğ edilməlidir. Axı
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necə deyərlər müasir insanın ―ağlı эözündədir‖. Bu xəlqi və milli, həm də dini
məsələdir.
Пedaqogika sevərlərin istifadəsinə respublikamızdan (bildiyimə görə həm də
keçmiş SSRİ-dən) Beynəlxalq Pedaqoji Akademiyanın ən gənc üzvü olan Fərrux Rüstəmovun müəllifi olduğu ―Şərqdə pedaqogika tarixi‖ adlı dərs vəsaiti дя
verilmişdir.
Qədim Şərq ilk elmi biliklərin vətəni olmuşdurmu? – сualına sözü gedən
əsərdə belə cavab verilir: - ―Bu ölkələrin xalqları bəşəriyyətə misli-bərabəri olmayan elə bir təcrübə qoyub getmişdir ki, onsuz nəinki dünya məktəb və pedaqogikasının, həm də elm və mədəniyyətinin inkişafını təsəvvür etmək qeyrimümkündür...‖ və s. Bütün əsər sanki bu sual və cavabın üzərində qurulmuşdur.
Daha sonralar ―Orta əsrlərdə bu ənənə davam etdirilərək daha da yüksək
pilləyə qaldırıldı. Orta əsrlərdə Qərb ölkələrində - xristian aləmində din ictimai
şüurun digər formaları üzərində hakim kəsildiyi, fəlsəfə ―sxolastikanın kənizinə‖ çevrildiyi bir vaxtda müsəlman Şərqində yüksək səviyyəli elmi fəlsəfi təlimlər var idi (Z. Məmmədov) deyə bu fikirlərlə öz məntiqi qənaətinə davam
elətdirir.
Qərbin və Avropanın etirafı ingilis şərqşünas alimi U.M.Uottun ―Orta əsr
Avropasına İslamın təsiri‖ adlı kitabından gətirilən sitatla verilir. ―Şərq alimlərinin tədqiqatları olmasaydı, Avropada elm və fəlsəfə belə sürətlə inkişaf edə
bilməzdi‖. Təsadüfi deyildir ki, çox sonralar Amerika alimlərindən biri XIII əsrin məşhur Azərbaycan alimi H.Tusihaqqında yazılmışdır: ―Əgər Qərb alimləri
Tusinin nələr yaratdığından xəbərdar olsaydılar, o zaman öz kəşflərini yeni
hesab etməzdilər‖ bu cür qənaətlərin əsərin girişinə çıxarılması təsadüfi deyil.
Tədris vəsaiti kimi nəzərdə tutulan ―Şərqdə pedaqogika tarixi‖ kitabı tələbələri, magistrləri, şərq xalqlarının (şumer, hind, çin, türk, ərərb, fars, tacik və
s.) təlim tərbiyə ilə bağlı min illər boyu yaratdığı nəzəriyyə və təcrübə ilə tanış
etmək məqsədi güdür. Kitabın faydası böyükdür zənnindəyik.
Məlumdur ki, hər biр hökmün arxasında bir fikir, bir arqument dayanır.
Müəllifin bəşəriyyəti pedaqogika tarixi ilə bağlı ilkin qənaəti belədir: ―İctimai
fəaliyyətin xüsusi sahəsi kimi məktəb və tərbiyənin tarixi b.e.ə. V minillikdə
yaranan qədim Şərq mədəniyyəti dövrünə aid edilir. Bu qədim sivilizasiyalarda
təlim və tərbiyənin mütəşəkkil formalarının yaranması dövrünə aid edilir.
Яsərin birinci fəsli müəllif qənaətləri baxımından daha çox diqqəti cəlb edir.
Onlardan biri belədir: ―Dünyanın ən qədim mədəniyyətlərindən biri olan şumer
akkad mədəniyyəti müasir İraq ərazisində yerləşən Dəclə və Fərat çaylarının
arasındakı vadidə yunanların Mesopotamiya adlandırdıqları yerdə meydana gəlmişdir‖.
Şərqin mədəniyyət beşiyi olması mübahisəsiz qəbul edilən fikirdir. Məhz
ona görə də avropalıların bu qənaəti tam doğrudur ki, Avropa mədəniyyətinin
hər bir yüksələn pilləsi Şərqdəki böyük ixtiraların izidir.
Tədqiqatlardan nəticə çıxaran müəllif yazır: ―İlk yazılı abidələr qədim Şumer şəhəri Urukun xarabalıqları arasında aşkar edilmişdir. Orada üzləri şəkilli
yazı ilə örtülmüş mindən çox gil kitabələr tapılmışdır‖. Surappak qazıntıları za163
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manı da həmin dövrə aid çoxlu məktəb mətnləri aşkar edilmişdir. Bunlar tarixdə
ilk dərs vəsaiti hesab olunur. Bu fikirlər həmin dövr haqqında müəllifin zəngin
faktlara malik olduğunu sübut edir. Baxın onun növbəti qənaəti belədir: ―Müəllimlərin əmək haqqı şagirdlərdən alınan vəsait hesabına ödənilirdi. Şumerdə təlim ümumi və icbari xarakter daşımırdı‖. Əsərdə məlum olur ki, ilk məktəblər
(sdubbalar) şübhəsiz ki, mirzələrin ailələrində, sonra isə məbəd və saraylarda
yaranmışdır. Şumerdə məktəb (sdubba) ―kitabələr evi‖ adlanırdı. Buna isə
müəllim başçılıq edirdi. Şagirdlər ―kitablar evi‖nin övladları, müəllimin köməkçisi isə ―böyük qardaş‖ adlanırdı. Təlim isə iki əsas proqram əsasında həyata keçirilirdi. Bunlar elm və texnika ikincisi isə ədəbiyyata, yaradıcılığa aid
bacarıqların inkişafı ilə bağlı idi.
Qədim dövrə aid Şumer mədəniyyəti ―bilik evi‖ və kitabələr saxlanan yerlə
(kitabxanalarla) sıx bağlıdır.
Müəllif yazır: ―Məlumdur ki, qədim Şumerdə təhsil sistemində ciddi nizam
intizam, bəzən şagirdi yaran yeknəsək qanun-qaydalar vardı. Bu mənzərəni
təsvir edən hekayələrdən biri ―Məktəbli günü‖ adlanır. Bir sözlə Şumerli şagird
boş vaxt keçirmir, evdən məktəbə, məktəbdən evə tələsir, həm valideynlərin
həm də məktəbin ciddi nəzarəti altındadır‖. Əsərə daxil edilmiş gil üzərindəki
hekayələr xüsusi maraq doğurur.
Qədim Misirdə ilkin yazı (heraltika) və ilkin məktəblər (kahinlər hazırlayan), həyat (ali təhsil müəssisəsi) və həkimlər məktəbi meydana gəlmişdir ki,
əsərdə bu haqqda ətraflı məlumat verilir.
Bu günü özündə də sirli bir diyar kimi dünyanı özünə cəlb edən Hindistanın
qədim dövrdəki tərbiyə və təlim işlərini araşdırıb dərsliyə çıxarmaq hər hansı
tədqiqatçı üçün şərəf gətirər. Müəllif pedaqoji tədqiqatının nəticəsini əsərdə
Hindistanın coğrafiyası ilə başlayır. Və tarixi haqda dövr etibarilə ―dravid-ari
və buddizm‖ bölgüsünü xatırladır. Əsərdə həmçinin ―Mahabharata‖ dastanı və
―Bhaqavadgika‖ kimi müqəddəs, həm də tədris vəsaiti rolunu oynayan mənbələr-incilər şərh edilir. Brahmanların əsas vəzifəsi xatırlanır: ―Öyrənmək və
öyrətmək‖. Brahman təlimi 12 ilə tamamlanmış hesab edilirdi. Ailə məktəbləri
və peşə məktəbləri qədim Hindistanın məktəb tarixində xüsusi rolu olan bir
mərhələni tutur.
Şərqin ilk sivilizasiya mərkəzlərindən biri də Çindir. Qədim kitabələrə görə,
Çində ilk məktəblər b.e.ə. 3-cü minillikdə meydana gəlmişdir. Onlar Siyan və
Siyuy adlanırdı.
Məktəb təliminə yanaşma Qədim Çində qısa, lakin tutumlu formulda ifadə
olunmuşdur: asanlıq, şagirdlərin müstəqilliyi, müəllim və şagirdlər arasında
əməkdaşlıq və s. Bunlar Fərrux müəllimin qənaətləridir. Çin özünün fəlsəfi
məktəbləri ilə də Qədim Şərqin sivilizasiyasında xüsusi rol oynamışdır. Lao
Qszı (b.e.ə. VI əsr) və Konfutsinin yaratdıqları məktəbləri öyrənib, tədqiqatçı
süzgəcindən keçirən müəllif onları dərsliyə gətirməkdə çox haqlıdır.
Qədim Çin musiqi, ədəbiyyat, memarlıq, təsviri-incəsənət geniş yayılmışdı
ki, bunun nəticəsi kimi b.e.ə. 136-cı ildə ―bilici adı‖ təsis olunmuşdur.
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―Şərqdə pedaqogika terixi‖ əsəsrində qədim türklərdə tərbiyə məsələsinə
xeyli yer ayrılmışdır. Burada qədim türk tarixi və türk fəlsəfəsinin məqamları
türk fikri və tərbiyəsi öz əksini tapmışdır.
İlk türk dövlətlərindən biri olan Hun imperiyası və onun qüdrəti, 1845km
uzunluğu olan Çin səddini çəkilməsi səbəbi ―Oğuz xaqan‖ dastanındna məlumatlar, ―Göytürk‖ dövləti vətənpərvərlik haqqda bilgə xaqanın vəsiyyəti :
―Mən millətin yaxşı vaxtında ona xaqan olmadım, türk millətinin, türk dövlətinin ad-sanı yox olmasın deyə gecə uyumadım, gündüz oturmadım, ölüncəyə
qədər çalışdım. Az milləti çox, ac milləti tox etdim... Yoxsul milləti zəngin,
dustaq milləti bəy etdim‖... kimi ibrətamiz məsələlər böyük keçmiş haqda şərəfli bir etirafdır. Z.Göyalıdan gətirilmiş iqtibas nec yerindədir: ―Türklərin əxlaq
idealları ―vətən əxlaqı, məslək əxlaqı, ailə əxlaqı, cinsi əxlaq, şəxsi əxlaq, beynəlmiləl əxlaq bunlardan ibarətdir‖. Fərrux Rüstəmov yazır: ―Vətən əxlaqımız
qüvvətli olmasa nə müstəqilliyimizi, nə də azadlığımızı nə də vətənimizin bütövlüyünü qoruya bilmərik.
Uyğurlar haqqındakı fikirlər də maraqlıdır. Onlar Altay dil qrupunun ―Xaqaniyyə‖ ləhçəsində danışmışlar. Hətta ərəblər çaq işini və kağızı uyğurlardan
öyrənmişlər.
Müsəlman mədəniyyətinin yaranması Şərqdə pedaqogika tarixinə xüsusi təsir göstərmişdir.
―Dünya dörd dirək üzərində durur: alimlərin hikməti, böyüklərin ədaləti,
dindarların ibadəti və qəhrəmanların şücaəti...
―Qurani-Kərimdə‖ tərbiyə məsələləri bu əsərdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
―Qurani-Kərim‖ Məhəmməd peyğəmbər 23 il ərzində nazil olan 114 surədən,
6236 ayədən ibarətdir. Surələrin 90-ı Məkkədə, 24-ü Mədinədə nazil olmuşdur.
Quran yalnız dini kitab deyil, o hər şeydən öncə tərbiyə kitabıdır.
Bütün zamanlar göstərib ki, ―tərbiyəsiz bilik-odunsuz ocaq, biliksiz tərbiyə
bədənsiz ruh kimidir‖.
Müəllif göstərir ki, İslamda uşağın tərbiyəsi baxımından onun inkişafı 2
mühüm dövrə bölünür.
1. Tədbiri dövr.
2. Tədbiqi dövr.
İslamda geniş tədbiq olunan tərbiyə üsullarından biri, həvəsləndirmə və qorxutma, biri keşmiş təcrübənin mənimsənilməsi, nəsihətlər və s.-dir. Müəllifin
fikrincə: ―Qurani-Kərim‖dəki tərbiyə konsepsiyası bu günkü tərbiyə sistemimiz
üçün mükəmməl təkmil və bitkin bir təlimdir...
İslam müqəddəslərinin oxunması təlim, məktəb və tərbiyə haqqında fikirləri
daha maraqlıdır. ―Quran‖a görə, insanın anadan olandan qəbr evinə qədər oxuması dindən imandandır. Bu, müəllif tədqiqinin nəticəsidir.
İslam müqəddəslərinin tərbiyə haqqında fikirləri əsərdə daha maraqlı yer
tutur.
Çox maraqlıdır. Əsərdən məlum olur ki, ―Qurani-Kərim‖ə və Məhəmməd
peyğəmbərə görə, həm də həzrəti Əliyə görə dövrü, 3. Qocalıq dövrü. Həm
peyğəmbərin, həm də başqa İslam müqəddəslərinin təlim və tərbiyə haqqındakı
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fikirləri əslində bitməz və tükənməzdir. Təkcə peyğəmbərimizin elm haqqında
dedikləri və ―ağamın qıya‖ baxması haqqındakı əfsanələr, ifadələr bu fikrin isbatına kifayətdir.
Həm ibtidai təhsil, həm də orta və ali təhsil ərəb xilafətində xüsusi mənsəb
idi ki, bu da təhsil sistemində bir yer tutdu. Həm müqəddəs peyğəmbərimiz
Məhəmməd, həm təqribən o səviyyədə duran həzrəti Əli, həm Əl Kindi, həm
Məhəmməd ibn Səhnum, həm Əl-Qəzzali, həm ibn Rüşd, həm ibn Xəldun, həm
Keykavus ibn İskəndər, həm Sədi Şirazi, həm Əbdürrəhman Nurəddin Cəmi,
həm Yusif Xas Nacib, həm Əhməd Hüqnəki, həm Əhməd Yasəvi, həm Əl
Fərabi, həm Əbu Reyhan Birуni, həm də ibn Sinananın həyatı və fikirlərinin
verilməsi bu əsərin ən yaxşı cəhətləridir.
Daha sonra Səlcuq türklərinin tərbiyə və təhsil məslələrinin verilməsi təəssübkeşlik baxımından maraqlıdır. Bu baxımdan hacı Bektaş Vəli, Cəlaləddin
Rumi, Yunis İmrə, Molla Nəsrəddinin fikirləri, əqidələri bir məktəbdir. Bu baxımdan bu əsərin məramı çox maraqlıdır.
Osmanlı türklərində məktəb təhsili, Əli Talıbzadənin, Katib Çələbinin, İbrahim Mütəfəkkirin fikirləri bu əsəsrdə öz əksini artıq-artıq tapır.
Volqaboyu, Krım və Sibir türklərində tərbiyə müasir sivilizasiyanın inanmadığı bir fikir olmaqla bir həqiqətdir. Dünya işləri əzəldən belədir. İnanılmaz
olduğu halda həqiqət olur.
Orta əsrlərdəki fikirlərə görə Şərq, dünya pedaqojisinin, həm də qərb pedaqojisinin mərkəzində durur. Və ədəbi pedaqoji əsərlər olan ―Kəlilə və Dimnə‖,
―Tutinamə‖, ―Sindbadnamə‖ kimi əsərlərlə diqqəti cəlb edir.
Batur (1483-1530) kimi şəxsiyyətlərlə (Şah İsmayıl Xətainin dostu) dünya
pedaqojisinə töhfələr verən Şərq yenə öyrənilməlidir və hər dəfə öyrənilmək
cəhdi ilə yenidir ki, yenidir.
Мягалянин актуаллыьы. Дцнйада баш верян иътимаи-сийаси дяйишикликляр,
мцасир инсандан йени дцнйаэюрцш, йени тяфяккцр тярзи тяляб едир. О ъцмлядян,
республикамызда мцстягил характерли инсан-шяхсиййятин формалашмасы цчцн тарихи-педагожи ирсин йени тяфяккцр сцзэяъиндян кечирилмяси зяруряти ортайа чыхыр
ки, бу да мягалянин ясас гайясини тяшкил едир. Йени няслин тярбийяси, йениляшян
тарихи кюк цзяриндя гурулмалыдыр.
Мягалянин елми йенилийи. Советляр Иттифагы даьылдыгдан вя республикамыз
мцстягиллик ялдя етдикдян сонра эянъ няслин мцасир тялябляря уйьун тялим вя
тярбийя едилмяси йени база, йени юзцл, йени дцнйаэюрцшц тяляб едирди. Мящз
бунлар тящсили материализм чярчивясиндян кянара чыхармалы, бяшяр ювладынын
йаратдыьы елми-дини, тарихи-педагожи ирсдян комплекс щалда истифадяни тяляб едир
ки, мягалядя дя бу проблемин шярщи яксини тапыр.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян педагоэика цзря
тядгигатчылар, али вя орта ихтисас мяктябляринин педагожи тямайцллц мцтяхяссисляри, еляъя дя бакалавриат вя маэистратура пилляляриндя тящсил алан тялябяляр
истифадя едя билярляр.

166

Bakı Qızlar Universiteti
№4

Elmi əsərlər

2014

Ядябиййат
1. «Педагоэика тарихи». Бакы, 2006
2. Н.Туси. «Яхлаги-Насири», Бакы, 1989
3. Щ.Ялийев, «Тящсил миллятин эяляъяйидир». Бакы, 1999
А.Залов

История педагоэики на Востоке
Резюме
Философская, историческах педагогика Востока должа внимательно
изучаться, претворяться в жизнь и выйти на большую арену. Если подойти
с критической стороны и выразаться образно, то можно сказать, что «ум»
современного человека в его глазах. Это народная, национальная и
религиозная задача. Она имеет очень древние исторические корни.
Ранние формы воспитания и обучения относятся к древней цивилизации и были связаны с мифически-религиозными мыслями людей.
Впоследствии развитие мусульманской культуры особенно подействовала на развитие исторической педагогики на Востоке.
Восточная педагогика, философия, история сколько бы не изучалась
требует изучения.
А.Залов

Тще щисторй оф педаэоэиъал ин тще Еаст
Суммарй
Пщилософиъал анд щисториъал педаэоэиъс оф тще Еаст муст бе аттентивелй
студиед, имплементед ин а ларэе ареа. Иф то аппроаъщ тще матер фром ъритиъал
поинт оф виеw, wе ъан сай тщат «wисдом» оф ъонтемпорарй манн оъъурс ин щис
ейес. Ит ис а фолк, натионал анд релиэионс гуестион. Ит щас верй лонэ щисториъал
роотс.
Тще еарлй форм соф едуъатион анд траининэ рефер то анъиент ъивилизатион анд
wере ъоннеътед wитщ мйтщиъал-релиэионс идеас оф пеопле.
Латер тще девелопмент оф муслин ъултме эреатлй инфлуенъед тще щисториъал
педаэоэиъс ин тще Еастс.
Тще Еастерн педаэоэиъс, пщилосопщй анд щисторй регуирес фуртщер ресеаръщес.
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Дини шцурун ади вя нязяри сявиййяляри
Tünzalə Əliyeva,
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant,
AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
E-mail: telebe_777@mail.ru
Rəyçilər: f.ü.f.d. Z.M. Zeynalov,
f.ü.f.d. H.M.Hüseynov
Açar sözlər: dini şüur, ailə, dialoqluq, buddizm, dini-fəlsəfi anlam
Ключевые слова: религиозное мышление, семья, диалогичность, буддизм, религиозно-философское понятие
Key words: religious thinking, family, dialogue, бuddhism, religious and
philosophical concept
Ədəbiyyatda dini şüurun konkret bir tərifinə rast gəlmək olmur. Zənnimizcə,
belə bir durumun mövcudluğunu dini tədqiqat predmeti seçmiş müxtəlif sferalardakı yanaşma fərqliliyi ilə də əlaqələndirmək olar. Halbuki, dini şüurun bir
fenomen kimi olduqca mürəkkəb və çoxaspektliliyi də bu işi çətinləşdirən digər
cəhətlərdən biridir. Əksər hallarda isə mövcud müəyyənliklərə müraciət edərkən biz onlarda faktoloji olaraq, yəni bir psixoloji-sosial fenomen kimi dini şüurun bəzi əlamətlərinin sadalandığını müşahidə edə bilərik. Bu baxımdan son
dövrdə müdafiə edilmiş ―Dini şüurun strukturu və funksiyaları‖ adlı doktorluq
dissertasiyasında da oxuyuruq ki, ―Dini şüura...inam, əyaniliklə yanaşı təxəyyülün yaratdığı obrazlar, dialoqluq, ideal simvolika, alleqorik dildə çatdırmaq,
güclü emosionallıq xasdır‖ (1, s.12). Müəllif, dini şüurla əlaqədar müasir dövr
ədəbiyyatı ümumiləşdirərək fövqəltəbii qüvvələrə inamın bütün dinlərə aid olması fikri ilə razılaşmasa da, ―dini şüurun ―spesifik‖, ―başlıca müəyyənedici‖
əlamətinin məhz ―fövqəltəbii qüvvəyə‖ inam‖ kimi müəyyən edildiyini vurğulamışdır. Biz də dini şüurun bu əlamətinə üstünlük verərək qeyd etmək istərdik
ki, fövqəltəbii qüvvəyə iman etməkdən ibarət olan inamın olmadığı dini dünyagörüşlər (məsələn, buddizm dini) heç də mənşələri baxımdan vəhy əsaslı (yəni,
ilahi mənşəli) olmayıb, yalnız sonralar dini düşüncə və təsəvvür şəklini almış
bəşəri, insan tərəfindən yaradılmış, onun şüur və düşüncəsinin yaratdığı sistemlərdir.
Fikrimizcə, elə dinşünaslıq sahəsində də məhz bu cür dini düşüncələr və təsəvvürlər hədəf seçilərək onlara xas olan dini şüurun tarixən meydana gəlmiş
bir ictimai şüur forması tək ictimai, sosial, psixoloji faktor kimi tarixi inkişaf
prosesləri tədqiq edilməkdədir. Odur ki, dinşünaslıq sahəsi dinə elmi yanaşma
olduğundan, dinə münasibətdə ateist dünyagörüşün meydana gəlməsi də qanu168
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nauyğun bir hal hesab edilməlidir. Buna əsas verən ən başlıca amil kimi isə,
dini şüurun özündə ehtiva etdiyi iradi-emosional tərəflə yanaşı rasional tərəfin
də onunla qarşılıqlı əlaqədə mövcud olmasını misal göstərmək olar (1, 14).
Bir sözlə, dini şüur nə qədər transendental, dərkedilməz mahiyyətli aspektlərə malik olsa da, onun dərkedilən, rassional cəhətlərinin də mövcudluğu bu
faktora münasibətdə rasionallığı istisna edə bilməz. Bütövlükdə isə, ―dini şüura
inam, hissi əyanilik, təxəyyülün yaratdığı obrazlar, xülyalar, simvolikalar, məcazlıq, dini leksikanın köməyi ilə yaranan güclü emosionallıq xas‖ olduğundan
onun adi, sadə psixoloji səviyyəsindən başlamaq doğru olardı. Belə ki, adi dini
şüur bilavasitə gündəlik məişət təcrübəsi şəraitində təşəkkül tapdığından fikrimizcə, onu insanların dini təcrübəsi ilə əlaqələndirmək daha doğru olardı. Öz
növbəsində dini təcrübə də dini şüur kimi müxtəlif sferalarda fərqli aspektlərdən işıqlandırıldığı tək, biz onun dini şüurla bağlı olan psixoloji məqamlarına
diqqət çəkmək istərdik.
Hər şeydən əvvəl qeyd etmək istərdik ki, dini təcrübənin dinşünaslıqda və
dinin fəlsəfəsi sahələrindəki müəyyənliklərinə müraciət edərkən dini təcrübənin
geniş və dar anlamlarının bir-birindən fərqləndirildiyini görə bilərik. Belə ki,
geniş anlamda dini təcrübə başqa bir nizamın, dünyanın reallıqları ilə toxunmaq
(tanış olmaq) təcrübəsi kimi izah edilir (2, 124). Konkret dini-fəlsəfi anlamda
isə dini təcrübə insanların dini hiss və həyəcanları ilə əlaqədar olaraq ―insanın
bütün varlığını, ağlını, emosiyalarını, dəyər və ictimai münasibətlərini əhatə
edir‖ (3, 24). İstənilən halda, qeyd edək ki, dini təcrübənin emosional məzmununun yaddaşlarda qalması üçün ona xas olan rassionallıq baxımdan dərk etmək
xüsusiyyəti mühüm idraki əhəmiyyətlidir. Bununla yanaşı qeyd edə bilərik ki,
bir şüur faktoru kimi dini şüur dil vasitəsilə gerçəkləşdiyindən, dini təcrübənin
məzmunu da dillə müxtəlif formalarda təzahür etmiş olur. Belələrinə isə, dinlərdəki Müqəddəs mətnləri, duaları və sonradan dini dünyagörüşlərdə formalaşdırılmış dini müraciətləri, mistisizmi və s. misal göstərmək olar. Elə ―Adi dini
şüurda fantastik qavrama və kult hərəkətləri, həmçinin dini etiqadlarla bağlı
olan hissi-iradi aktlar yerləş‖məsi də bu qəbildəndir (1, 15). Bir mənalı olaraq
qeyd edə bilərik ki, istər dini təcrübədə, istərsə də adi dini şüurda məhz bu vasitələrlə ilahiliyə sitayiş etmək ümdə yerdə durur. Bu zaman biz, dini təcrübənin
strukturu ilə tanış olduqda üç əsas elementi fərqləndirə bilərik:
- əvvəla, biz, bu təcrübəni yaşayan individin ətraf aləmə münasibəti və
təsəvvürləri, dünyagörüşü, hissləri ilə qarşılaşırıq;
- ikincisi, sözügedən təcrübədə işarə edilən dini sitayiş obyektindən və ya
reallığından söhbət gedir;
- üçüncüsü isə, bu təcrübənin başqa insanlarla da bölüşdürülməsinin
mümkün olduğundan irəli gələrək dini təcrübənin sosial formalarından bəhs
edilir (2, 133).
Göründüyü tək, dini təcrübənin strukturunda ilk öncə bu təcrübəni yaşayan
fərdin dünyagörüşü, hissləri, ətraf aləmə münasibət və təsəvvürləri yer tutduğu
kimi, ―Adi dini şüur insanların varlıq şəraitinin bilavasitə inikası olan obrazlar,
təsəvvürlər, sterotiplər, əhval-ruhiyyələr, hisslər, adət və ənənələr şəklində üzə
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çıxır‖ (1, 15-16). Dini şüurun bu səviyyəsində rus tədqiqatçısı İ. Yablokovun
qeyd etdiyi kimi, ―emosiyalar – hiss və həzz dominant rol oynayır, şüur obrazlı
formalar alır‖ (4, 13). Elə dini təcrübə zamanı da insan öz mövcudluğunun real
əsaslarını axtarmağa çalışaraq müxtəlif hiss və həyəcanlar keçirir. Bu isə özünü
ilahi varlıq qarşısında gah mükafatlandırılmış, gah müqəddəsliklə təmasda öz
şəxsi qüsurluluğunu hiss etmək, gah tanrının insanı tərk etməsi və yaxud da əksinə onunla qovuşduğunu duymaq, gah da şəxsi həyatını mənalandıracaq dərəcədə tanrının onu himayə etdiyini hiss etmək şəklində təzahür etdirə bilər. İstənilən halda diqqət ―Başqası‖na, ilahi reallığa doğru yönəlmiş olur ki, bu da yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, dini təcrübənin strukturundakı ikinci vacib bir elementdir. Halbuki, dini şüurun müəyyən edildiyi fövqəltəbiilik anlayışı özünü
məhz bu elementlə üzə çıxartmış olur. Odur ki, dini təcrübənin strukturundakı
bu fövqəltəbiiliyin konkret ifadələrinə müraciət edərkən şərti olaraq ilahiliyin
dörd konsepsiyasını fərqləndirə bilərik. Əgər bu konsepsiyalardan biri ilahiliyin
sırf fəlsəfi müəyyənliyidirsə, digərlərini dini, dini-fəlsəfi müəyyənliklər kimi
səciyyələndirmək olar. Belə ki, ilahiliyin fəlsəfi müəyyənliyi metafizik anlamda
şəxssiz varlıqdan, kosmik (müqəddəs) bir nizamdan (Loqos, Dao) bəhs edir ki,
bütün yaradılış ona tabedir. Hətta bu metafizik substansiyanın insan taleyini də
müəyyən etdiyi iddia edilir. Dini dünyagörüşlərdə isə tanrı müqəddəs bir varlıq
olub özündə insanın xüsusi təmizlənmə ayinlərindən sonra bu varlığa ibadət
edilməsini nəzərdə tutur. Buddizm kimi bir dünya dinində fövqəltəbii varlığa
sitayişin olmaması isə bu dinin ilkin vaxtlarında bir fəlsəfi sistem olmasından
irəli gəlir. Odur ki, yuxarıda vurğulandığı kimi, fikrimizcə də dini şüurun məhz
fövqəltəbii bir varlığa inam olması səciyyəsi heç vaxt öz əhəmiyyətini itirə
bilməz.
Dini şüurun ikinci, nəzəri səviyyəsinə aid olan teologiya, ilahiyyat sahəsində
isə dinə fəlsəfi yanaşmanın nəticəsi olaraq tanrı hər şeyə nüfuz edən bir vəhdət,
harmoniya və mistik axtarışların məqsədi hesab edilir. O cümlədən də, bəzi ifrat
ilahiyyat təlimlərində və əsasən də, idealist fəlsəfi sistemlərdə tanrı həm
dünyaya və insana münasibətdə bir şəxs, tarnsendental varlıq, həm də onunla
bağlı bir varlıq kimi izah edildiyini görə bilərik. Halbuki, bütün bu konsepsiyaları səciyyələndirən ən ümdə məqam məhz sözügedən ilahiliyin transendentliyi və immanentliyidir. Belə ki, ilahiliyin transendentliyi deyərkən, tanrı
insandan və dünyadan ayrı bir şəkildə, ―o biri tərəf‖də mövcud bir varlıq kimi
təsvir edilməsi nəzərdə tutulur. Lakin, tanrının immanent olması onun dünyadaxili müəyyən reallıqlarla, o cümlədən insanla yaxud kosmik nizamla müəyyən qədər eyniləşdirilməsi deməkdir.
Dini təcrübənin sosial ifadəsinə gəldikdə isə, hər şeydən əvvəl qeyd edək ki,
―Adi dini şüurun ayinləri və bununla bağlı emosiyaları qədim dövrlərdən
mifoloji hekayətlərin predmeti, dini müdrikliyin bir hissəsi, kult təcrübəsinin
komponenti kimi çıxış etmişdir‖ (1, 18). Lakin bu heç də mifik şüurun dini
şüurla qarışdırılmasına gətirib çıxarmamalıdır. Çünki, mifik şüurdan fərqli olaraq dini şüur özündə müxtəlif kult və ayinləri, xüsusən də miflərdə olmayan
sitayişləri ehtiva etməklə səciyyəvidir. Bütün bunlar üçün isə, konkret dini tə170
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səvvürlərin əsasını qoyan və ya onları təqdim edən bir xarizmatik şəxsiyyətin
dini təcrübəsi böyük önəm kəsb edir. Başqa sözlə desək, mifik dünyagörüş və
şüurdan fərqli olaraq dini dünyagörüş və dini şüur daha çox sistemli bir təsəvvür və ayinlər toplusunu təqdim edən xarizmatik şəxsiyyətin mövcudluğu ilə seçilir. Belələrinin təcrübəsini bölüşən tələbələri və davamçıları sayəsində isə, təbii-ictimai birliklərdən (məsələn, ailə yaxud dövlətdən) fərqli olan xüsusi dini
qruplaşmalar, dini icmalar meydana gəlir. Xüsusən də, adi şüurun komponentləri arasında birincilərə aid edilən cəmiyyətdəki adətlərə, ənənlərə və sterotiplərə münasibətindən asılı olaraq sözügedən xarizmatik şəxslə cəmiyyət və burada hökm sürən adət-ənənələr və sterotiplər arasında problemlərin ortaya çıxması təbiidir. Bu baxımdan adi şüurun yalnız ikinci qrup komponentlərinə dini
təcrübə yaşayan şəxsin əhval-ruhiyyələri, illüziyaları, arzu və niyyətləri aid edilir. Halbuki, istənilən halda, ―...adi dini şüurda mərasimçilik dindarların həyatında aparıcı yer tutur və təcrübi olaraq yaradılışdan bu günə qədər onun həyatını müəyyənləşdirir, nizamlayır, mənalandırır‖ (1, 17). Deməli, adi dini şüuru
bir növ, dini qaydaların məcmusu, dinin mahiyyəti və funksiyalarının konseptuallaşdırılması da hesab etmək olar. Lakin bu zaman adi dini şüur subyektinin
kimliyi, yəni dini dünyagörüşə münasibətdə hansı konpitensiyada olması, hansı
statusu daşıması, sadəcə mömin, yoxsa bu dini təsəvvür və baxışların meydana
gətirən bir xarizmatik lider, peyğəmbər və ya müqəddəs bir şəxsiyyət olması olduqca mühüm məqamlardandır. Halbuki, istər dinşünaslıqda, istərsə də dinin
fəlsəfəsi sahələrində dini təcrübə və ya adi dini şüur anlamında daha çox bütün
insanlara xas ola biləcək dini yaşantılardan bəhs edilir. Amma dini dünyagörüşlərə hermenevtik yanaşarkən onlarda yuxarıda qeyd edilmiş subyektlərin dini
təcrübələri və dini şüurları arasında prinsipial fərqlərin və deməli, dini şüur və
dini təcrübələrinin özəlliklərinin olduğu qeyd edilməkdədir. Bu baxımdan dini
dünyagörüşdə yer alan ilahi vəhylərin sadəcə halisunasiya və yaxud eplepsiya
kimi psixoloji halət və xəstəliklərlə izah edilməsinə baxmayaraq bu faktın özünün yalnız tanrının müəyyən etdiyi şəxslərə xas bir durum olduğu da təkzibedilməz məqamlardandır.
Dini şüurun ikinci səviyyəsinə aid edilən ilahiyyata, teologiyaya gəldikdə
isə, onun ―fərdi deyil, vəhyə sosial-mütəşəkkil idraki bir reaksiya‖ olduğu vurğulanır (1, 44). Halbuki, belə bir ümumiləşdirməni heç də bütün dini dünyagörüşlərə aid etmək olmaz. Fikrimizcə, təqdim edilən müəyyənlik dini şüurun
xristianlıq ənənəsindəki vəziyyətinə daha çox uyğundur. Belə ki, xristian dininin inkişaf tarixinə nəzər yetirdikdə biz, buradakı teologiyanın yuxarıda qeyd
edildiyi kimi, məhz ―sosial-mütəşəkkil idraki bir reaksiya‖ olduğunu görə bilərik. Xüsusən də, xristianlıqdakı belə bir durumu zəruri etmiş bir məqam tək
xristianlıq tarixində yer almış xristoloji problemi vurğulamaq olar. Yəni, xristianlıq tarixində İsanın mahiyyətinin necə olması haqqında davam etmiş uzun
mübahisə və mübarizələr son nəticədə rəsmi kilsə mövqelərinin formalaşmasına
və istənilən şəxsi mülahizələrin bu kontekstdə yeres hesab edilməsinə gətirib
çıxartmışdı. Məlum olduğu kimi, ―Bütpərəstliklə birlikdə bütün başqa xristian
cərəyanları və təriqətləri qadağan olunmuş, onların tərəfdarları isə təqiblərə mə171
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ruz qalmışdılar‖ (5, 73-74). Məsələn, qadağan edilmiş xristian cərəyanlarından
biri və rəsmi kilsə ideologiyasını narahat edərək, bir daha kilsənin dini fərdi interpretasiyaya yol vermədiyini göstərmiş Arianlıq cərəyanı olmuşdur. Əlbəttə,
xristian teologiyasında baxışları yer almış başqa mütəfəkkir və filosofların müqəddəslər elan edilməsinə baxmayaraq, onların da baxışları ilk öncə böyük təhdidlərlə qarşılanmış və yalnız rəsmi kilsə mövqelərinə uyğun gəldikdə ortodoksal hesab edilmişlər. Halbuki, Üstəlik, müsəlman Şərqi tarixindən də məlumdur
ki, bu niyyətə gətirib çıxartmaq istəmiş bir çox təşəbbüslər belə müsəlman aləmində iflasa uğramışdır. Məsələn, Abbasi xəlifəsi Məmunun dövründə ―mütəzili dünyagörüşünə uyğun vahid bir dini doktrina ortaya qoyaraq bundan həm
siyasi nüfuzu və doktrinial mübahisələrdə müəyyən qrupları dəstəkləmək üçün
istifadə etmək istəməsi alimlər və ümmətin (müsəlman cəmiyyəti – T.A.) əksəriyyəti tərəfindən qəbul edilməmişdir‖ (6, 37). Odur ki, İslam ilahiyyatı həmişə fərdi təşəbbüslər şəklində ən başlıcası isə İslam dinin mahiyyətinə uyğun
olmalarını iddia etməklə formalaşmaqdadır. Bu baxımdan xristianlıqda olduğundan fərqli olaraq İslam ilahiyyatında hansı mövqelərin ortodoksal, hansıların isə yeres (küfr) olduğunu qəti müəyyən etmək əksər hallarda açıq qalır.
Buna səbəb kimi isə, qeyd etdiyimiz tək İslam dini şüuru olaraq müsəlman
ilahiyyatının sözügedən səciyyəsini göstərmək olar. Birmənalı olaraq xristianlığa münasibətdə qeyd etmək olar ki, ―Dində ortodoksiya möminlikdir, kilsənin
ənənəvi təliminə şəxssiz riayət etməkdir‖ (1, 44). Amma biz, İslam dininə də
şamil edilməyə cəhd edilən ortodoksallıq və qeyri-ortodoksallıq anlayışlarının
təfərrüatlarına varmadan qeyd etmək istərdik ki, İslam ilahiyyatını ―...daha çox
hüquq və dini şüurun formalaşdığı məişətdə gündəlik rituallar qayğılandır‖an
bir sistem kimi təsəvvür etmək də doğru deyildir. Çünki, İslam ilahiyyatı ilə tanışlıq deməyə əsas verir ki, orada adi dini şüurla bağlı olan aspektlər də ilahi
vəhy prizmasından çözülür. Odur ki, İslama görə, Allah tərəfindən təyin edilmiş
şəxslərin dini təcrübələri ilə istənilən bir mömin şəxsin dini yaşantıları arasında
prinsipial fərqlər vardır. O cümlədən də, ilahi iradənin müəyyən etdiyi tanrı
elçilərinin özləri arasında belə fərqlər qoyulması, onların bir-birini yeni dini
qayda və qanunlarla (şəriətlərlə) əvəzləmələri prosesinin özü bu qəbildən olan
insanların dini təcrübələrini başqa dindarlardan fərqləndirmiş olur.
Belə ki, sözügedən dindarların hər iki tipi məhz ilahi iradənin icraçıları olmalarına baxmayaraq, məhz birincilər: peyğəmbərlər, nəbilər, rəsullar Allahla
təmasda olub dini əqidə gətirdikləri başqa möminlər üçün bir vasitəçi və buyruqlarına sözsüz itaət ediləcək bir dini rəhbərdirlər.
Bu baxımdan onların dini təcrübələri və yaşantıları başqalarına nisbətdə daha fərqli və özəldir. Odur ki, İslam ilahiyyatında Müqəddəs mətnlə yanaşı peyğəmbərin həyat və fəaliyyətini özündə əks etdirən sünnələrinə də istinad edilməsi olduqca prinsipial məqamlardan biridir. Amma başqa ilahiyyatlarda olduğu kimi, İslam ilahiyyatında da ―...teologiyanın radikal reqlamentləşdirilməsi
və ehkamlaşdırılması...‖ problemini heç də dinin özü ilə deyil, fikrimizcə, bu
ilahiyyat meydana gələrkən keçirtdiyi inkişaf tarixi ilə əlaqələndirmək daha
doğru olardı.
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Beləliklə, yuxarıda deyilənlərdən aşağıdakı nəticəyə gəlmək mümkündür:
1. Dinşünaslıq sahəsində dini düşüncələr və təsəvvürlər hədəf seçilərək onlara xas olan dini şüurun tarixən meydana gəlmiş bir ictimai şüur forması tək ictimai, sosial, psixoloji faktor kimi tarixi inkişaf prosesləri tədqiq edilməkdədir.
2. Dini şüurun ikinci, nəzəri səviyyəsinə aid olan teologiya, ilahiyyat
sahəsində isə dinə fəlsəfi yanaşmanın nəticəsi olaraq tanrı hər şeyə nüfuz edən
bir vəhdət, harmoniya və mistik axtarışların məqsədi hesab edilir.
3. Dini dünyagörüşlərə hermenevtik yanaşarkən onlarda yuxarıda qeyd edilmiş subyektlərin dini təcrübələri və dini şüurları arasında prinsipial fərqlərin və
deməli, dini şüur və dini təcrübələrinin özəlliklərinin olduğu qeyd edilməkdədir.
Məqalənin aktuallığı. Müasir cəmiyyətimizin ailə - məişətində dini şüur
probleminin tədqiq olunması, bizə dinin hərtərəfli öyrənilməsinə və nəticədə
müasir milli ideologiyamızın, mövcud olduğumuz sosial sferanın sağlam əsaslarda formalaşdırılmasına böyük köməklik edə biləcək aspektlərdən biri olmasına həsr edilmişdir. O cümlədən də, müəllifin bu yöndə aparılan tədqiqatların
nəticəsi olaraq müasir dövrdə dindarlığın nəzəri əsaslarını açıqlamaq mümkün
olmuşdur.
Məqalənin елми yeniliyi. Ъəmiyyətimizdə dinə qeyri-obyektiv və sistemsiz
bir münasibətin mövcud olduğunu nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, dissertasiya istənilən bir cəmiyyətdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən ailə və din münasibətlərinə həsr edilmişdir. İşin yeniliyi isə, məhz tədqiqatımızda dinə yanaşmaların fərqləndirilərək ailəyə münasibətdə ayrı-ayrı dini şüur faktorlarının
qruplaşdırılmasıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müasir ailədəki dini şüur problemini tədqiq edərkən dinin araşdırılaması və ailə-din münasibətlərinə xüsusi
diqqət edildiyindən geniş nəzəri və konkret praktik əhəmiyyət kəsb edir. Belə
ki, dissertant ilahiyyat, dinin fəlsəfəsi və dinşünaslıq kimi müxtəlif sahələrin
predmetlərinə daxil olan məsələləri araşdıraraq dini şüurun müasir ailədə yeri
və rolu işıqlandırmışdır. Metodoloji məziyyətini isə onun fəlsəfə ilə ailə sosiologiyası arasında inteqrativ bir sahə yaradaraq dini şüur probleminin tədqiq
edilməsidir. Odur ki, məqalədə yeralmış müddəalar dinşünaslıq, dinin fəlsəfəsi,
sosiologiya və xüsusən də ailə sosiologiyası kurslarının tədrisi və proqram
tərtibatında, o cümlədən də gələcək tədqiqatlar üçün bazis rolunu oynaya bilər.
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Т. Алиева

Обычные и теоретические уровни религиозного
мышления
Резюме
В статье религиозные мышления и представления рассматривается как
исторически сложившееся общественное сознание, анализируются в свете
общественно, социально, психологические факторов в процессе исторического развития. Бог, как результат философского подхода к религии в
относящихся ко второму, теоретическому уровню религиозного сознания
теологии, богословии, считается всепроникающим единством, целью гармонии и мистических поисков. Отмечается, что герменевтический подход
к религиозным мировоззрениям выявляет принципиальные различия а
значит особенности в религиозном опыте и сознании вышеупомянутых
субъектов.
T. Aliyeva

Ordinary and theorical levels of religous conciousness
Суммарй
In the article, by targeting religious thoughts and beliefs in the field
of religious studies, historical development processes of social consciousness
historically
formed
from
religious consciousness are
studied as
social, psychologic factor.
Theology
that
belonging
of the
second theoretical level of religious consciousness, as a result of philosophical
approachment to religion the god is considered as aim of the
mystical searches that are a unity, harmony influencing on everything. It is
noted that while hermeneutically approaching religious outlook among religious
experience and religious consciousness of subjects noted above there are the
principal
differences,
that
is,
the
features
of
their
religious consciousness and religious experience.
Редаксийайа дахил олуб: 19.12.2014
174

Bakı Qızlar Universiteti
№4

Elmi əsərlər

2014

МЦЯЛЛИМИН ЮЗЦНЦТЯЩСИЛИ ЦЧЦН
Kimya sənayesində tullantı sularının təmizlənməsi
probleminin araşdırılması
İnsaf Həmzəyeva,
АМЕА-нын Ekologiya İnstitutunun şöbə müdiri
Е-маил: Cingiz55@rambler.ru
Elnarə Musayeva,
АМЕА-нын Ekologiya İnstitutunun böyük elmi işçisi,
Gülmirə Musayeva,
АМЕА-нын Ekologiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
Rəyçilər: r.ü.e.d., prof. H.İ. Aslanov
b.ü.f.d., dos. H.M. Hacıyeva
Açar sözlər: maye tullantılar, təmizlənmə, təmizlənmə dərəcəsi, reagent,
absorbsiya, suspenziya, mikroorqanizm, tullantı suyu.
Ключевые слова: жидкие отбросы, очищение, степень очищения,
реагент, абсорбсия, микроорганизм, сточные воды.
Key words: Liquid water of garbages, degree of cleaning, reagent,
absorption, suspenziya, microorganism, garbage.
Kimya sənayesində müxtəlif tullantılar meydana çıxır. Bu tullantıların böyük faizi maye tullantılar hesabına olur. Maye tullantılara çirklənmiş həlledicilər, müxtəlif filtratlar, işlənmiş turşular, yağlar, üzvi istilik daşıyıcılar, tullantı
suları və s. aiddir.
Maye tullantılar hemogen (məhlullar) və heterogen (emulsiya və suspenziyalar) olmaqla iki yerə ayrılır.
Məhlullar da öz növbəsində əmələ gəlmə yollarına görə iki yerə ayrılır:
1) Tərkibində həll olmuş orqanik maddələr olan mayelər;
2) Sulu məhlullar.
Kimya sənayesində tullantı sularının təmizlənməsi mexaniki, kimyəvi, fiziki-kimyəvi, biokimyəvi və termiki metodlarla həyata keçirilir.
Sənaye tullantılarının təmizlənməsi üçün metod çirkləndirici maddələrin
konsentrasiyasından və tələb olunan təmizlənmə dərəcəsindən asılıdır. Məhlulların təmizlənmə dərəcəsi %-lə aşağıdakı düstur ilə təyin olunur:

V

C1  C2
 100
C1

burada C1 və C2 çirkləndirici maddələrin təmizlənmədən əvvəl və sonrakı
konsentrasiyasıdır.
Kimya sənayesinin tullantılarının təmizlənməsi metodları:
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1) Mexaniki metod: bu metodla tullantı suları asılqanlı maddələrdən və s. təmizləmək üçün istifadə olunur. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə çökdürmə və durulaşdırma metodunun köməyi ilə eyni cinsli olmayan suspenziya, emulsiya, toz
və s. qarışıqlar çökdürülür. Bu proses çox yavaş sürətlə gedir. Ona görə də mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsiri ilə filtrləmədən daha geniş istifadə edilir ki, bu
vaxt demək olar ki, maye onda asılı vəziyyətdə olan maddə və qarışıqlardan
tam təmizlənir.
2) Kimyəvi metod: – burada reagentlərin təsiri ilə neytrallaşma gedir, turşu
və qələvi ionları suda həll olmayan və ya az həll olan maddələrlə keçirilir Bu
metoddan əsasən qeyri-üzvi qarışıqları və birləşmələri zərərsizləşdirib ayırmaq
üçün istifadə edilir.
3) Fiziki-kimyəvi metod: bu üsul flotasiya, ekstraksiya, elektro-kimyəvi,
sorbsiya, distillə, rektifikasiya, desorbsiya metodlarını özündə birləşdirir.
Sorbsiya metoduna adsorbsiya, absorbsiya və ion dəyişmə aiddir.
Səthi aktiv maddələrin səthində maye və qazların udulmasına adsorbsiya deyilir. Səthi aktiv maddələr adsorbentlər, adsorbsiya olunan maddələr isə adsorbatlar adlanır.
Səthdə udulan maddə miqdarına adsorbsiya miqdarı deyilir. 1 qr adsorbentə
uyğun gələn səthə xüsusi səth deyilir və riyazi olaraq belə göstərilir:

S0 

m  dv olduğundan
S0 

S
m

S
olar.
dv

burada S0 – adsorbentin xüsusi səth sahəsi;
S – adsorbentin səth sahəsi;
d – adsorbentin scsıxlığı;
v – adsorbentin həcmidir.

S
nisbəti adsorbentin dispersivlik dərəcəsidir. Deməli, adsorbentin disv
persivlik dərəcəsi çox olduqca onun xüsusi səth sahəsi artır və adsorbsiya miqdarı artır.
Bəzən adsorbsiya olunan maddə adsorbentin səthində həll olaraq onun daxilinə keçir, yəni kütləsinə keçir. Bu prosesə absorbsiya deyilir.
Təsadüfi hallarda udulan və adsorbsiya olunan maddələr arasında ion dəyişmə baş verir ki, buna da seçici sorbsiya reaksiyaları deyilir.
Flotasiya – bu üsuldan tullantı sularının durulaşdırılması üçün geniş istifadə
olunur. Flotasiyada iş prinsipi ondan ibarətdir ki, suspenziyanın üzərində yaradılan hava qovuqcuqları çirkləndiricinin hissələri ilə birləşir və onlarla birlikdə
mayenin üzərində köpük əmələ gətirir. Bu köpük özündə bərk hissələrdən başqa
suda həll olmuş emulsiyaları, həmçinin tullantı suyunda həll olmuş bir çox səthi
aktiv maddələri də birləşdirir.
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Kalloid və az dispers hissələri, az qatılıqlı emulsiyaları koaqulyantların və
flokulyantların köməyi ilə təmizləmək olar. Ən çox işlənən koaqulyant
Al2 SO4 3 və FeCl3 həm ayrı-ayrılıqda, həm də birlikdə işlənir. Koaqulyantların effektivliyini artırmaq üçün flokulyantlar (poliakrilamin) əlavə edilir. Flokulyantın əlavə edilməsi köpüyüe əmələ gəlməsini sürətləndirir, strukturasını
yaxşılaşdırır və durulmanın effektivliyini artırır. Tullantı suyunda həll olmuş
qaz və üzvi birləşmələri aktivləşdirilmiş kömür vasitəsi ilə təmizləmək olar.
Kömürdə az miqdarda olan pis həll olan maddələr yaxşı udulur.
4) Fiziki metod: bu metoda elektrik və maqnit sahəsinin təsiri ilə çökdürmə,
koaqulyasiya il əvə buxarlandırma ilə tullantı sularının təmizlənməsi aiddir.
5) Biokiyəvi metod – mikroorqanizmlər tərəfindən həyata keçirilir. O2 olan
mühitdə aerob mikroorqanizmlər, O2 olmayan mühitdə anaerob mikroorqanizmlərdən istifadə olunur. Sənayedə aerob üsul daha geniş yayılıb.
Biokiyəvi üsulun çağışmayan cəhətləri: böyük kapital qoyuluşu, oksidləşmə
prosesinin çox kiçik sürətlə getməsi, temperatur və qatılığın azacıq dəyişməsinə
böyük həssaslıq və mikroorqanizmlərə üzvi və qeyri-üzvi maddələrin –
qarışıqların zəhərləndirici təsiri. Fenol, formaldehid, efir və ketonlar zülalların
strukturasına təsir edərək protoplazma və mikrohüceyrələri dağıdır. Tullantı
sularında belə birləşmələr, əsasən də ağır metalların zəhərli duzları, həmçinin
qeyri-üzvi duzlar çox miqdardadır. Bu birləşmələr nitrobenzol, dixlo metan, 1,2
dixlor etan, xloroform, hidroxinon, dietil efiri və s. praktiki olaraq mikroorqanizmlər tərəfindən parçalanmır.
6) Texniki metod: bu üsulda 1123 – 1253 K temperaturunda tullantıların
zərərsizləşdirilməsi prosesi aparılır.
Tullantı sularının təmizlənməsi üçün hansı sxemin seçilməsi çoxsaylı faktorlardan asılıdır. Təmizlənmə sxemi təmizlənmiş suyun texnoloji prosesə maksimal miqdarda qaytarılmasını, minimal miqdarda tullanmanı təmin etməlidir.
Ümumiyyətlə tullantı sularının təmizlənməsində, eləcə də kimya sənayesi
tullantılarının təmizlənməsində 3 tip təmizləmədən istifadə olunur:
a) lokal təmizləmə – sex daxili təmizləmə;
b) ümumi təmizləmə – ümumi zavodun tullantılarının təmizlənməsi;
c) şəhər və ya rayon təmizlənməsi – ümumilikdə şəhərin və ya rayonun
tullantılarının təmizlənməsi.
Kimya sənayesində əsasən lokal və ümumi təmizləmədən istifadə olunur.
Tullantı sularının təmizlənməsində tullantısız texnologiya prosesinə nail
olmağa çalışılır. Bu zaman regenerasiya metodu vasitəsi ilə tullantı suyunun
zərərsizləşdirilməsi və ondan qiymətli qarışıqlar almaq olur.
Təmizlənmiş tullantı suyu bakterioloji təmizləmədən – dezinfeksiyadan
keçərək yenidən istifadə üçün prosesə qaytarılır.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə kimya sənayesində müxtəlif tullantılar
meydana çıxdığı, bu tullantıların böyük faizi maye tullantılar hesabına olduğu
və maye tullantılara çirklənmiş həlledicilər, müxtəlif filtratlar, işlənmiş turşular,
yağlar, üzvi istilik daşıyıcılar, tullantı suları və s. aid olduğu haqda bəhs edilir.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kimya sənayesinin tullantılarının
təmizlənməsinin bir sıra metodları sadalanır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən metodlarından tullantı sularının təmizlənməsində istifadə etmək olar.
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Исследование проблемы очистки сточных
вод в химической промышленности
Резюме
В статье рассматривается сегодняшнее состояние водных ресурсов.
Подчеркивается, что основными загрязнителями природы являются
промышленные предприятия, электростанции и транспорт. Предлагаются
некоторые методы очистки сточных вод.
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Investigating of the problem of cleaning in the chemistry
industry of the garbage waters
Summary
Situation of today is discussed of the water stocks in the article. Industry
establishments of the basic pollutant sources of the nature, heat are emphasized
electric power stations and transport. Some methods of the cleaning of the
garbage waters are offered.
Редаксийайа дахил олуб: 29.09.2014
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Tяqdиm olunan mяqalяlяrя tяlяblяr
1. Dиgяr redaksиyalara tяqdиm olunmamыш mяqalяlяr qяbul edиlиr.
2. Mяqalяlяr son tяdqиqatlarыn nяtиcяlяrиnи яks etdиrmяlи, yenи иdeyalarla zяngиn olmalы, elmи mяqalяlяrиn yazыlышыna qoyulan tяlяblяr gюzlяnиlmяlиdиr.
3. Mяqalяlяrdя problemиn aktuallыьы, elmи vя praktиk dяyяrи, иrяlи sцrцlяn nяzяrи иdeyalardan tяcrцbяdя иstиfadя иmkanlarы vя иstиqamяtlяrи юz яksиnи tapmalыdыr.
4. Mяqalяnиn mяtnи tяxmиnяn 6-8 sяhиfя olmalыдыр. Azяrbaycan, rus vя
иngиlиs dиlляриndя мяqalяйя aиd aчar sюzlяr verиlиr.
5. Mяqalяlяrиn mяtnlяrи Azяrbaycan dиlиndя latыn яlиfbasы, rus dиlиndя
kиrиl яlиfbasы vя иngиlиs dиlиndя иngиlиs (ABШ) яlиfbasы иlя Tиmes New Roman14 шrиftи иlя 1,5 иntervalla yыьыlmalы, elektron varиantы иlя bиrlиkdя (dиsklя)
tяqdиm olunmalыdыr.
6. Mяqalяlяr цч dиldяn — Azяrbaycan, иngиlиs vя rus dиllяrиndяn bиrиndя
чap olunur. Yazыldыьы dиldяn яlavя dиgяr иkи dиldя mяqalяnиn хцласяси (5-6
cцmlяdяn иbarяt) tяqdиm edиlиr. Xцlasяdя mцяllиfин сойады, ады, атасынын ады,
mяqalяnиn adы, иrяlи sцrцlяn baшlыca elmи mцddяalar, tяdqиqatdan alыnan nяtиcяlяr, problemиn nяzяrи vя praktиk яhяmиyyяtи юз яксини тапмалыдыр.
7. Mяqalяyя mцяllиf haqqыnda aшaьыdakы mяlumatlar tяqdиm olunur:
adы, soyadы, иш yerи, vяzиfяsи, elmи dяrяcяsи vя adы, иш vя ev telefonlarы, цnvanы, elektron poчtu.
8. Hяmmцяllиflяrиn цч nяfяrdяn artыq olmasы mяqsяdяuyьun deyиldиr.
9. Mяqalя aшaьыdakы ardыcыllыqla yazыlыr: bиrиncи sяtиrdя bюyцk hяrflяrlя
mяqalяnиn adы; иkиncи sяtиrdя mцяllиfиn adы vя soyadы, elmи dяrяcяsи vя adы;
цчцncц sяtиrdя иш yerи, vяzиfяsи, dюrdцncц sяtиrdя E-maиl.
10. Redaksиya mяqalяdя zяrurи dяyишиklяr vя иxtиsarlar, redaktя aparmaq hцququna malиkdиr.
11. Mяqalяlяrя иkи mцtяxяssиsиn rяyи, шюbя vя ya kafedranыn, hяmчиnиn
alи mяktяbиn Elmи Шurasыnыn иclas protokollarыndan чыxarышlar яlavя olunur.
12. Mяqalяdяkи faktlarыn, mяlumatlarыn dцrцstlцyцnя mцяllиflяr cavabdehdиr. Иrяlи sцrцlяn elmи mцddяalar mцяllиfиn юzцnя mяxsus olmalы, иstиfadя
edиlmиш nяzяrи fиkиrlяrиn mяnbяyи gюstяrиlmяlиdиr.
13. Mяqalяdя son 5-10 иldя чap olunan яsяrlяrя иstиnadlara цstцnlцk verиlmяlиdиr. Mяqalяnиn sonunda verиlяn яdяbиyyat sиyahыsы яlиfba ardыcыllыьы
иlя deyиl, иstиnad olunan яdяbиyyatlarыn mяtndя rast gяlиndиyи ardыcыllыqla
nюmrяlяnmяlи vя mяsяlяn, (1) vя ya (1, s. 119) kиmи ишarя olunmalыdыr. Eynи
яdяbиyyata mяtndя baшqa bиr yerdя tяkrar иstиnad olunarsa, onda иstиnad
olunan hяmиn яdяbиyyat яvvяlkи nюmrя иlя gюstяrиlmяlиdиr.
14. Jurnal юz profиlиnя uyьun mяqalяlяrи dяrc edиr.
15. Elmи mяqalяlяrиn sonunda elm sahяsиnиn vя mяqalяnиn xarakterиnя
uyьun olaraq ишиn aktuallыьы, elmи yenиlиyи, tяtbиqи яhяmиyyяtи, иqtиsadи sяmяrяsи vя s. аydыn шяkиldя verиlmяlиdиr.
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16. Plagиatlыq faktlarы aшkar edиldиkdя hяmиn mяqalяnиn nяшrи dаyandыrыlыr.
17. Mяqalя mцяllиflяrиnиn hцquqlarы qorunur.
18. Jurnalda «ardы nюvbяtи nюmrяdя» adы altыnda serиya mяqalяlяr dяrc
olunmur.
19. Mяqalяlяrиn mцxtяlиf dиllяrdя olan xцlasяlяrи bиr-bиrиnиn eynи olmalы
vя mяqalяnиn mяzmununa uyьun gяlmяlиdиr.
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