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Xülasə
Şərqdə ilk demokratik dövlət quruluşunu yaratmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (28 may
1918) istiqlaliyyətimizi elan edərək xalqımızın müstəqillik əzmini nümayiş etdirmişdi.
Azərbaycanda dil siyasətinin yürüdülməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründən
başlayır. Həmin dövrə qədər (istər XX əsrdə, istərsə də xüsusilə XX əsrin əvvəllərində) görkəmli
Azərbaycan ziyalıları ana dili, eləcə də Azərbaycanda gedən dil prosesləri barədə müəyyən
mülahizələr söyləmiş, təkliflər vermişlərdi. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandıqdan
cəmisi bir ay sonra 27 iyun 1918-ci ildə Azərbaycan (türk) dilini rəsmən dövlət dili elan etməsi
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində müəyyənləşmiş milli ideologiyanın birbaşa təsirinin nəticəsi
idi. Hökumətin həmin qərarına əsasən, ölkədə məhkəmə, inzibati idarəçilik və digər digər
vəzifələrin başında duranlar dövlət dilini lazımi səviyyədə öyrənənədək hökumət müəssisələrində
rus dilinin işlənməsinə də icazə verilirdi.
Azərbaycan (türk) dilini dövlət dili elan edən ilk rəsmi sənəd çox böyük tarixi rol oynamaqla
yanaşı, Azərbaycanda milli dil siyasətinin formalaşmasının, millətin mənafeyinə uyğun düzgün
ideoloji mövqeyin əsasını qoydu.
Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyəti, dil siyasəti, Azərbaycan (türk) dili, dövlət dili
Giriş
XIX-XX əsrlər Azərbaycan dilinin ən sürətli tərəqqi və çiçəklənmə dövrü olmuş, bunun
nəticəsində də Azərbaycan dili müasir dünyanın funksional baxımdan ən inkişaf etmiş dillərindən
birinə çevrilmişdir.
XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda etnolinqvistik proseslərin inkişafında dörd əsas mərhələni
qeyd etmək olar:
 Rusiya imperiyası tərkibində (XIX əsr – 1917-ci il);
 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü (1918-1920-ci illər);
 Sovet dövrü (1920-1991-ci illər).
Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonrakı dövr (1991-ci ildən sonrakı mərhələ).
Yuxarıda qeyd olunan bu mərhələlər bir-birindən dövlət səviyyəsində həyata keçirilən dil
siyasətinin əsas xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Dil siyasəti dövlətin dil sahəsində iradəsini həyata
keçirməyin ən effektiv və güclü vasitəsidir.
Son 200 il ərzində ölkədəki etnolinqvistik proseslərin inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirən
əsas amillər sırasında ilk növbədə ölkənin Rusiya imperiyası tərəfindən işğalını qeyd etmək
lazımdır. Rusiya imperiyasının müstəmləkə siyasətinin ideoloji əsasını ruslaşdırma xətti təşkil
etdiyi üçün ölkədə dillərin qeyri-bərabərliyi prinsipi qanunvericilik səviyyəsində təsbit
olunmuşdu. Rusiya imperiyasının hakim dairələri sərt dövlət dili siyasətini həyata keçirirdilər. Bu
siyasətin ən səciyyəvi xüsusiyyətləri bir tərəfdən rus dilinin dövlət dili elan olunaraq onun zorla
qeyri-rus xalqlara qəbul etdirilməsi, digər tərəfdən isə əsarətdə olan xalqların ana dillərinin
inkişafı qarşısında müxtəlif süni əngəllərin yaradılmasından ibarət idi.
Qonşu regionlar, məs., Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə ruslaşdırma siyasəti
Azərbaycanda xüsusilə kobud və amansız formada həyata keçirilirdi. Belə ki, gürcü və erməni
dillərinə nisbətən çarizmin Azərbaycan dilinə münasibəti daha dözülməz idi və bu dilin cəmiyyət
həyatının əsas sahələrindən sıxışdırılıb çıxarılması üçün çeşidli qadağalar tətbiq olunurdu.
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Tanınmış etnolinqvist Y.Deşeriyevin hesablamalarına görə, Rusiya imperiyası dövründə
Azərbaycan dili ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni və elmi həyatın 22 əsas sahəsindən yalnız
9-da fəaliyyət göstərirdi. Qalan sahələrdə isə rus dili hökm sürürdü.
Lakin çarizmin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan dilinin funksional inkişafının
qarşısını almaq mümkün olmadı. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində baş verən köklü sosialiqtisadi dəyişikliklər, kapitalist münasibətlərinin bərqərar olması, Azərbaycan millətinin
formalaşması prosesi milli dilin funksional inkişafı prosesində ciddi dəyişikliklərə-onun tətbiq
sahələrinin xeyli artmasına gətirib çıxardı. Azərbaycan dilinin dünyəvi təhsil sistemində tətbiq
miqyası genişləndi, bu dildə mətbuat və teatr yarandı, ədəbiyyat nəşr edildi.
Digər tərəfdən, hətta belə əlverişsiz şəraitdə də Azərbaycan dili Cənubi Qafqaz və Dağıstan
ərazisindəki millətlərarası münasibətlərdə əsas ünsiyyət vasitəsi kimi öz rolunu qoruyub saxlaya
bilmişdi. Hələ XIX əsrin əvvəllərində bir çox rus tədqiqatçıları Azərbaycan dilinin bu keyfiyyətini
qeyd edərək, onun regiondakı rolunu fransız dilinin Avropadakı rolu ilə müqayisə edirdilər. Bu
vəziyyət XIX əsrin sonlarına kimi davam edirdi. Belə ki, XIX əsrin 80-ci illərində Qafqazda
olmuş Y.Veydenbaum qeyd edirdi ki, sadəliyi və öyrənmək üçün asanlığı Azərbaycan dilini bütün
Şərqi Qafqaz üçün beynəlxalq dilə çevirmişdir.
Metod
Azərbaycan dilinin funksional inkişafı sahəsində köklü dəyişikliklərə isə yalnız 1918-ci il
mayın 28-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsindən sonra nail olmaq mümkün
oldu. Bu hadisə Azərbaycan dilinin funksional inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu.
Belə ki, dil sahəsində milliləşdirmənin həyata keçirilməsi bu dövrdə milli hökumətin fəaliyyətinin
prioritet istiqamətlərindən biri idi. Dil sahəsində milliləşdirmə siyasətinin əsas mahiyyətini
Azərbaycan dilinin müstəmləkəçilik dövründə itirilmiş mövqelərinin bərpası və keçmiş
metropoliya dilinin tədricən cəmiyyətin əsas sahələrindən sıxışdırılıb çıxarılması təşkil edirdi.
Bu sahədə ilk addım müvafiq hüquqi bazanın yaradılması oldu. 1918-ci il iyunun 27-də milli
hökumətin qərarı ilə yeni və ən yeni dövrdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilinə dövlət dili statusu
verildi və dövlət orqanlarında kargüzarlığın bu dildə aparılmasına başlandı. 1918-ci il avqustun
28-də Azərbaycan dilində savadlı milli kadrların hazırlanması məqsədilə ölkədəki təhsil
müəssisələrinin milliləşdirilməsi haqqında qərar qəbul olundu. Azərbaycan dilində fəaliyyət
göstərən ali təhsil müəssisələrinin yaradılması və Azərbaycan əlifbasının islahatı üçün ilk
addımların atılması da 1918-1920-ci illər müstəqillik dövrünün əsas nailiyyətlərindəndir.
Bu baxımdan 1918-1920-ci illər dövrünü son 200 ildə Azərbaycan dilinin funksional
inkişafında dönüş nöqtəsi hesab etmək olar. Belə ki, XX əsrin sonrakı onilliklərində bu sahədə baş
verən proseslər 1918-1920-ci illərdə əsası qoyulmuş tendensiyaların xeyli dərəcədə inkişafı və
dərinləşməsinin təzahürü idi.
Məhz sonrakı proseslərdə bütün türk dünyasında başlanan milli ədəbi dil, əlifba kimi
məsələlərin əsası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuşdu. Tədqiqatımızın bu
hissəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq hakimiyyəti dövründə Cümhuriyyət
tərəfindən qəbul olunmuş qərarlar haqqında geniş şəkildə danışmaq istəyirik. Qeyd edək ki, bu
qərarlar rəsmi səndələr olduğu üçün biz onları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər
İdarəsi Siyasi Sənədlər Arxiv İdarəsində, Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsində və
Azərbaycan Milli Kitabxanasında saxlanılan qərarlar kitabın “Əlavələr” bölməsində olduğu kimi‒
orjinal şəkildə verəcəyik. Araşdırmamız bu hissəsində Cümhuriyyət dövründə qəbul olunmuş
qərarlar və onların cəmiyyətdə əks-sədasından danışmaq istərdik.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dillə bağlı ilk qərarı 21 iyun 1918-ci ildə “Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Şurasının bəyannaməsinin dərc olunması haqqında” qəbul etdiyi qərardı
[5].
Qərarda qeyd olunurdu ki, hökümətin deklarasiyasının (bəyannaməsinin) türk və rus
dillərində dərc olunması qərara alınsın. Əlbəttə qərarın adından da göründüyü kimi, AXC
hökümətinin bütün bəyannamələri türk və rus dillərində dərc olunmalı idi. Rus dilinin həmin dövr
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üçün işləkliyi məlum idi, ancaq həmin dövrdə türk dilində də deklarasiyaların (bəyannamələrin)
dərc olunması cəmiyyətdə çox yüksək səviyyədə qiymətləndirilməklə AXC-nin Azərbaycan türk
dilinə verdiyi dəyəri göstərirdi.
Yeni yaranmış Cümhuriyyətin cəmi bir ay sonra 27 iyun 1918-ci ildə dövlət dilini qəbul
etməsi son dərəcə mühüm addım idi. Xalq Cümhuriyyətinin “Dövlət lisanı türkcə qəbul edilərək
müvəqqəti höküməti müəssisələrdə rus lisanı istemalına müsaidə edilməsi haqqında” Nazirlər
Şurasının qərarında deyilirdi: “Dövlət lisan türk dili qəbul edilərək, içəridə bütün məhkəmə,
idareyi-daxiliyyə və sair dəvair vəzifələri başında duranlar bu lisanı bilənlər olana qədər höküməti
müəssisələrdə rus dili istemalına da müsaidə edilsin” [2].
AXC-nin dillə bağlı qeyd olunan qərarı mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq verilmişdi; belə ki,
həmin qərara əsasən, ölkədə məhkəmə, inzibati idarəçilik və digər digər vəzifələrdə çalışanlar
dövlət dilini lazımi səviyyədə öyrənənədək hökumət ınüəssisələrində rus dilinin işlənməsinə də
icazə (müsaidə) verilirdi [7, səh 66].
Dövlət dilinin Azərbaycan (türk) dili elan edən ilk rəsmi sənəd çox böyük tarixi rol
oynamaqla yanaşı, Azərbaycanda milli dil siyasətinin formalaşmasının, millətin mənafeyinə
uyğun düzgün ideoloji mövqeyin əsasını qoydu. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
hökumətinin qərarı sadəcə deklorativ bir sənəd deyildi; qərarın qəbulundan irəli gələn məsələlər
vaxtaşırı olaraq parlamentin iclaslarında müzakirə olunur, Azərbaycan (türk) dilini bilməyənlərin
bu dili öyrənməsi üçün kurslar təşkil edilirdi. Bundan başqa AXC hökuməti həmin məqsədlə
dövlət büdcəsindən 351 min manat vəsait də ayırmışdı. Bu qərardan sonra Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin daxili işlər naziri Behbud xan Cavanşir “Azərbaycan” qəzetinə verdiyi
müsahibədə dövlətin dil siyasətinin əsaslarının bu cür şərh etmişdi: “Azərbaycan müəssisələrində
rus dilinin işlədilməsi hazırki dövrün zərurətindən irəli gəlir. Əlbəttə, bu çox davam etməyəcəkdir.
Yüksək vəzifədə işləyən və türk dilini bilməyən məmurlar uzun müddət işləyə bilməyəcəklər. İki
ildən sonra Azərbaycanın bütün müəssisələri milliləşdiriləcəkdir. Türk dilini bilməyən məmurlar
isə vəzifələrini itirməməkdən ötrü bizim dili öyrənməli olacaqlar” [7, səh 66].
Qeyd etdiyimiz kimi Cümhuriyyət höküməti qısa zaman kəsiyində dil, tədris və təhsillə bağlı
bir çox qərarlar qəbul etmişdi. Azərbaycanda XIX əsrin sonlarında M.F.Axundovla başlayan ərəb
əlifbasının islah edilməsi, yeni əlifbanın (latın) qəbulu kimi məsələlər XX əsrin əvvəllərində də
aktuallığını saxlamaqda idi. Ərəb əlifbasının islah edilməsi və latın əlifbasına keçid məsələləri
Cümhuriyyət dövründə də çox qızğın şəkildə müzakirə olunurdu. Bu dövrdə Azərbaycanda ərəb
əlifbasında latın əlifbasına keçirilməsi prosesi çox geniş vüsət almaqda idi və bu məsələdə ən fəal
yenə də Fərhad Ağazadə olmuşdur.
F.Ağazadə həmin dövr mətbuat səhifələrində tez-tez əlifba ilə bağlı məqalələrlə çıxış edir,
müxtəlif müəlliflər tərəfindən təklif olunan əlifba layihələri haqqında məlumatlar verir, əlifba
məsələsini mətbuatın diqqət mərkəzində saxlayırdı. Artıq əlifba məsələsini kifayət qədər müzakirə
obyektinə çevrildiyini görən hökümət məsələyə müdaxilə edir və 21 mart 1919-cu ildə hökümətin
nümayəndəsi Xudadat bəy Məlik Aslanovun məruzəsi dinlənilir və nəticə olaraq 427 saylı “Ərəb
əlifbası islahatı üzrə komissiyanın yaradılması haqqında” Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Nazirlər Şurasının qərarı qəbul edilir. Qərarda Xudadat bəy Məlik Aslanovla birlikdə əlifba
islahatı ilə bağlı xüsusi komiddiyanın yaradılması xalq maarifi nazirinə həvalə edilir və bu qərara
uyğun olaraq xalq maarifi naziri yanında xüsusi komissiya yaradılır.1
Fərhad Ağazadə bu komissiyanın üzvü olsa da, o vaxt müəyyən səbəblərdən (böyük ehtimal
xəstəliyinə görə) komissiyanın iclaslarında iştirak edə bilmir. Buna baxmayaraq F.Ağazadə öz
fikirlərini “Azərbaycan” qəzetinin 276, 278, 281, 294, 296 və 302-ci nömrələrində çap etdirdiyi
“Əlifba tarixində türklərin vəziyyəti” və “Dilimizin türkləşməyinə çarələr” adlı silsilə
məqalələrində bildirir. O, bu yazılarında ərəb əlifbasının faydasızlığını sübut edir və inkişaf nail
olmaq üçün latın əlifbasına keçidin yeganə düzgün yol olduğunu ciddi dəlillərlə əsaslandırır.
1

Azərbaycan Demokratik Respublikası Fondu. Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Azərbaycan Dövlət Arxivi,
Fond 51, t-1, iş-30, v-29.
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Hökümət tərəfindən yaradılan komissiyada 3 layihəyə baxılır. Bunlardan biri Abdulla bəy
Əfəndizadənin, biri Məhəmməd ağa Şaxtaxtlının, biri də Abdulla Tağızadə ilə Mir Əbdüləziz
Seyidovun birlikdə təqdim etdikləri layihə idi.
Uzun müddət davam edəm müzakirələrdən sonra Abdulla bəy Əfəndizadənin layihəsi qəbul
edilir və onun “Son türk əlifbası” adı ilə çapına icazə verilir. Layihənin ölkə miqyasında tətbiq
edilməsi üçün parlamentə müraciət edilir. Lakin bu məsələnin parlamentdə müzakirəsinə imkan
olmur və 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycanda hakimiyyət çevrilişi baş verir və layihə tətbiq
olunmur.
İstər yuxarıda qeyd olunan qərarda, istərsə də digər qərarlarda və rəsmi sənədlərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, düzgün dil siyasətini həyata keçirmək üçün təhsilin əsas və çox mühüm
sahə olduğunu ön plana çəkdi.
Bu qərarların davamı kimi, 28 avqust 1918-ci ildə “Birinci və ikinci dərəcə ibtidai məktəblərin, həmçinin orta təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi” (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
(1918-1920) Qanunvericilik aktları (sənədlər toplusu) 1998: 225-226.) haqqında Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının Qərarı qəbul edildi. Hökümətin həmin qərarında bütün birinci
dərəcə ibtidai təhsil müəssisələrində təhsil, dövlət dili olan türk dilini artırılmış həcmdə məcburi
qaydada tədris etməklə, şagirdlərin ana dilində aparılması, ikinci dərəcə ibtidai məktəblərdə və
orta təhsil müəssisələrində tədris dövlət dili olan türk dilində aparılması qeyd olunurdu.
Həmin qərarda ikinci dərəcə ibtidai məktəblərin milliləşdirilmiş siniflərində tədris şagirdlərin
ana dilində davam etdirilməsi və eyni zamanda 1918-1919-cu illərdə, lazım gələrsə ondan sonrakı
tədris ilində də türk dilinin həcmi artırılmış tədrisi də tətbiq edilsin ki, həmin müddət başa çatanda
dövlət dilində təhsil almayan şagirdlər bütünlüklə türk dilində tədrisə keçməsi kimi məsələlər də
öz əksini tapmışdı. Həmçinin orta tədris müəssisələri siniflərinin bütünlüklə erməni dilində
(milliləşdirilmiş) dərs keçilən paralel şöbələri, habelə həmin tədris müəssisələrinin kiçik və böyük
yaşlı uşaqlar üçün olan hazırlıq siniflərinin bütünlüklə rus dilində (milliləşdirilmiş) dərs keçilən
paralel şöbələri ləğv edilməsi, həmin tədris müəssisələrinin birinci, imkan olduqda həmçinin
ikinci sinifləri milliləşdirilsin və tədris türk dilində aparılsın; bununla belə, əgər həmin siniflərdə
türk dilini bilməyən şagirdlər olsa, onlar üçün paralel şöbələr açılsın və həmin şöbələrdə tədris rus
dilində aparılması, həm bu siniflərdə, həm də 4-cü sinif daxil olmaqla sonrakı siniflərdə dövlət dili
elə həcmdə tədris olunsun ki, iki il sonra bütün şagirdlər türk dilində təhsilə keçməsi kimi
məsələlər geniş şəkildə qeyd olunmuşdu.
Hökümətin birinci və ikinci dərəcə ibtidai məktəblərin, həmçinin orta təhsil müəssisələrinin
milliləşdirilməsi haqqında qərarın beşinci bəndində isə, orta tədris müəssisələrinin 5-ci sinfindən
etibarən isə şagirdlər həmin tədris müəssisələrinin kursunu bitirənədək tədris rus dilində aparılsın;
bununla yanaşı xalq maarif nazirinə bir vəzifə olaraq tapşırılsın ki, orta təhsil müəssisələrinin bütün
siniflərində türk dilinin artırılmış həcmdə tədris olunması məsələsi geniş şəkildə qeyd olunmuşdu.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höküməti dil, təhsil və tədris məsələlərinə son dərəcə böyük
diqqətlə yanaşır və bu sahədəki çatışmazlıqları qısa zaman ərzində aradan qaldırmağa çalışırdı.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz Cümhuriyyət hökümətinin 28 avqust 1918-ci il tarixli “Birinci və ikinci
dərəcə ibtidai məktəblərin, həmçinin orta təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi” qərarla bağlı
ortaya çıxan mübahisəli məsələlərin həll edilməsi üçün Hökümət 13 noyabr 1918-ci ildə
“Məktəblərin milliləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının
Qərarının dəyişdirilməsi” haqqında qərar qəbul edir. Qəbul edilmiş qərarda, Hökümətin 28 avqust
1918-ci il qərarının dəyişdirilməsini nəzərə alaraq bir orta məktəbi olan şəhərlərdə yuxarı hazırlıq
sinfindən tutmuş xalq maarifi nazirinin göstərişinə görə rus dilində tədris ilə paralel bölmələr
açmaq, bir neçə eynitipli məktəb olan yerlərdə isə bir qismini yuxarıda göstərilən qərara müvafiq
olaraq milliləşdirmək, qalan qismində isə türk dilinin mütləq tədrisi şərti ilə bütün siniflərdə
tədrisi rus dilində aparılması qeyd olunurdu.
Qeyd olunan qərarın digər hissəsində isə, müsəlman uşaqlarının milliləşdirilmiş yaxud
milliləşəcək məktəblərdə oxuması tövsiyə edilməsi, bununla belə təkcə heç danışa bilməyən
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uşaqlar hər dəfə xalq maarifi nazirinin xüsusi icazəsi ilə məktəblərin milliləşdirilməmiş siniflərinə
də qəbul edilməsi kimi məsələlər öz əksini tapmışdı.
Cümhuriyyət dövründə dil, əlifba, tədrislə bağlı qəbul olunan qərarlar həmin dövr üçün çox
böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Baxmayaraq ki, Cümhuriyyət 23 ay öz mövcudluğunu qoruya bildi
bunun müqabilində həmin dövrdə qəbul olunan qərarlar sonrakı dövrdə dil və təhsillə bağlı bir
çox məsələlərdə öz aktuallığını soruyub saxladı. Bundan başqa Cümhuriyyətin dillə bağlı
başlatdığı dil siyasəti Cümhuriyyət süqut etdikdən sonra da davam etmişdi. Belə ki, 18 sentyabr
1920-ci ildə “Azərbaycan İnqilab Komitəsinin birinci və ikinci dərəcə məktəblərdə lisan təlimi
haqqında” əmrnaməsi qəbul edilmişdi. Həmin qərarda, birinci və ikinci dərəcə məktəblərdə təlim
lisanı şagirdlərin ana dilində olması, 2-ci dərəcə məktəblərdə birinci təlim sənəsindən (altıncı
təlim sənəsi) hər qruppada həftədə 4 saat olaraq türk, həmçinin rus lisanlarının təlimi məcburi
olması, əkəliyyət millətlərin məktəblərində türk və rus məcburi dillərindən biri 2-ci dərəcədə
ikinci təlim sənəsindən (yeddinci təlim sənəsi) idxal edilir. Həftəlik dərslərin miqdarı böylə hesab
ilə götürülməlidir ki, təlimi qeyd edilən məcburi lisan kursu təmamilə icra edilməsi qeyd
olunurdu. Bundan başqa yenə həmin qərara əsasən, yazısı olmayan millətlərin məktəblərində
təlim lisanı həmin millətin özü qəbul etdiyi lisan etiraf olunması, fransız və alman lisanlarının
təlimi vahid zəhmət məktəbində məcburi hesab edilməsi, vahid zəhmət məktəblərində latın
lisanının təlimi tamamilə ləğv edilməsi, əkəliyyət millətləri şagirdləri olan 2-ci dərəcə
məktəblərində hər qruppada (klasda) 3 həftəlik dərs ilə həmin millətin lisanı təlim edilməsi kimi
bir çox ciddi məsələlər əmrnamədə öz əksini tapmışdı.
1921-ci ilin dekabr ayından başlayaraq N.Nərimanovun təşəbbüsü ilə, dil və əlifba
məsələlərinə həsr edilmiş müzakirələr keçirilirdi. Bu müzakirələr zamanı əlifba məsələsində iki
cərəyan yarandı. “Latınçılar” (ərəb əlifbasının latın əlifbası ilə əvəz edilməsini israr edənlər) və
“ərəbistlər” (ərəb əlifbasının islahı tərəfdarları). Yanvar ayının 13-də hər iki tərəfdən ayrıca
komissiya yaradıldı. “Latınçılar” komissiyasının ümumi tərkibi 8 nəfərdən ibarət idi. Fərhad
Ağazadə (sədr), Xudadat Məlik Aslanov, Abdulla Tağızadə, Məhəmməd Əmin Əfəndizadə,
Həmid Şaxtaxtlı, Azad Əmirov, Əhməd Pepinov, və Hüseyn İsrafilbəyov. “Latınçılar”
komissiyasına Fərhad Ağazadənin sədr seçilməsi onun əlifba məsələsində latınçılar arasında
böyük hörmət və söz sahibi olduğunu göstərirdi. O dövrdə Azərbaycanda istifadə olunan ərəb
əlifbasına müəyyən dəyişikliklər etməklə bu əlifbanın saxlanılmasının xeyli tərəfdarları olsa da,
əlifbanın yeni latın əlifbası ilə əvəz olunmasını yeganə düzgün yol hesab edənlər daha sistemli və
əsaslı dəlillər gətirməklə bu mübarizədən qalib çıxdılar.
O zaman “ərəbistlər” aşağıdakı 7 müddəanı ortaya qoyaraq latın əlifbasına keçidə heç bir
ehtiyac olmadığını israr edirdilər.
1) Hurufatın çətinliyi mədəniyyətə mane ola bilməz, olsaydı, sabiqədə ərəblərin və indi də
yaponların mədəniyyəti olmazdı. Firənglərin və ingilislərin də imlaları çətindir, fəqət onların da
mədəniyyəti bundan müşkülə düşməmişdir.
2) Ərəb hurufatının çətinliyindən farslar və ərəblər özləri heç bir şikayət etmirlər.
3) Hərgah ərəb hurufatının təbdilinə ehtiyac vardırsa, latın hurufatına nə için tərcih verilsin?
Başqası yaramazmı?
4) Latın hurufatı qəbul edilərsə, köhnə ədəbiyyatımızın başına nə gələcəkdir?
5) Latın hurufatını camaət qəbul edərmi?
6)Latın hurufatını qəbul edub-etməmək məsələsi için Azərbaycan cumhuriyyəti dar bir
yerdir. Yalnız burada qəbul edilərsə, islam millətlərindən ayrılmış qalar.
7) Hərgah latın hurufatına ehtiyac vardırsa, bunun qəbulu inqilab yolilə deyil, təkamül yolilə
icra etməlidir [10, səh 181].
Məhz Fərhad Ağazadə bütün bu suallar üzrə kəsərli dəlillərlə bu fikirlərin səhv olduğunu və
latın əlifbasına keçidin ən düzgün və qaçılmaz yol olduğunu sübuta yetirdi və faktik olaraq
bundan sonra ərəbistlərin mövqeləri ciddi surətdə zəiflədi.
Bir neçə həftə ərzində keçirilən bu çox vacib müzakirələrin nəticəsi olaraq həm “ərəbistlər”ə,
həm də “latınçılar”a öz vahid layihələrini hazırlayıb hökumətə təqdim etmək təklif edildi.
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“Ərəbistlər” vahid layihə hazırlaya bilmədilər, lakin “latınçılar” bir neçə müzakirələr ke-çirərək
aprel ayında vahid layihə hazırlayıb hökumətə təqdim etdilər və bu layihə hökumət tərəfindən
təsdiq edildi.
1922-ci ildə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi yanında Yeni Əlifba Komitəsi (AYTƏK)
təşkil edildi. Komitənin yaradılmasında məqsəd dilimizi, yazı və oxu sistemimizi sadələşdirmək
məqsə-dilə ərəb əlifbasının latın əlifbası ilə əvəz edilməsi prosesini tənzimləmək və həyata keçirmək idi. Komitənin ilk tərkibi 5 nəfərdən ibarət idi. Səməd Ağamalıoğlu, Fərhad Ağazadə, Xudadat Məlik Aslanov, Abdulla Tağızadə və Əhməd Pepinov.
Komitənin dəqiq yaranma tarixi, ilk tərkibi, sədrin seçilməsi və bir sıra başqa məsələlərlə bağlı
konkret arxiv materiallarına rast gəlmədik, olan materiallar arasında isə xeyli uyğunsuzluqlar var.
Müxtəlif mənbələrdə komitənin yaranma tarixi olaraq müxtəlif tarixlər göstərilir. Komitənin
keçirdiyi iclasların protokolları da bu tarixlərin hansının doğru, hansıının yanlış olduğunu haqqında dəqiq mənzərə yaratmır.
Komitənin ilk sədrinin kimliyi haqqında da qarışıq məlumatlar var. Məsələ ilə bağlı dərc
olunmuş bütün mənbələrdə komitə sədrinin Səməd Ağamalıoğlu olduğu göstərilsə də, arxiv materialları bü məsələyə tam aydınlıq gətirir. Komitənin 1922-ci ildə müxtəlif təşkilatlarla çoxsaylı
yazışma sənədlərindən, o cümlədən Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri Səməd
Ağamalıoğlunun özünün imzası ilə aparılmış yazışmalardan tam aydın olur ki, 1922-ci ilin noyabr
ayının 20-nə qədər komitənin sədri Fərhad Ağazadə olmuş, Səməd Ağamalı-oğlu isə komitənin
fəxri və siyasi sədri olmuşdur. 1922-ci ilin noyabrın 20-dən etibarən (Fərhad Ağazadənin ayağının
təşrih olunması ilə bağlı), sədr vəzifəsini müəyyən müddət Abdulla Tağızadə icra etmiş və
təxminən 1923-cü ilin mart ayında Səməd Ağamalıoğlu komitəyə sədr seçilmişdir. Bundan sonra
Fərhad Ağazadə komitənin sədr müavini, nəşriyyat şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır.
Komitənin yaranmasıyla, yeni əlifba hərəkatı daha sistemli, daha planlı şəkildə həyata
keçirilməyə başladı.
AYTƏK-nin 14 iyul 1922-ci ildə Fərhad Ağazədənin sədrliyi ilə keçirilən iclasında Azərbaycanın rayonlarında və Azərbaycandan kənarda komitənin bir sıra yerli təşkilatlarının yaradılması
məsələsi müzakirə edilir və çox keçmir ki, komitənin aşağıdakı yerli təşkilatları yaradılır.
1922-ci ildə Şuşada, Qazaxda, Tovuzda, Gəncədə, Şəkidə, Ağ-damda, Şəmkirdə, Zakatalada,
Göyçayda, Ağdaşda, Sabirabadda, Sal-yanda, Şamaxıda, eləcə də Azərbaycandan kənarda
Türküstanda, İrəvanda, Tiflisdə, 1923-cü ildə Qubada, Cəbrayılda. Ərəb əlifbasının latın əlifbası
ilə əvəz edilməsində bu komitə həlledici rol oynadı və Yeni Türk əlifbasının düzülüşü
müəyyənləşdirildi. Bu əlifba qəbul edilərkən təqdim edilən 4 layihədən Abdulla Tağızadə və
Mirəziz Seyidovun layihəsi daha çox istifadə edilmişdi (Qalan 2 layihə Abdulla Əfəndizadə və
Məhəmməd Şaxtaxtlının layihələri idi). Burada bir məqama diqqət yetirək. 1919-cu ildə Maarif
Naziri yanında yaradılan komissiyada müzakirə edilən 3 layihədən biri məhz Abdulla Tağızadə və
Mirəziz Seyidovun birlikdə təqdim etdikləri layihə idi. Lakin o zaman bu layihə deyil, Abdulla
Əfəndizadənin layihəsi əsas olaraq götürülmüşdü. Göründüyü kimi keçən 2 il ərzində Abdulla
Tağızadə və Mirəziz Seyidov hər biri öz layihəsini hazırlamış, “latınçılar” komissiyasında öz
layihələrinin əsasən qəbuluna nail ola bilmişdilər. Ümumiyyətlə, latınlaşma uğrunda müburizə bir
hərəkat şəklini aldığı vaxtdan, bu prosesin sonuna qədər bir sıra şəxslər, o cümlədən Fərhad
Ağazadə, Məhəmməd Ağa Şaxtaxtlı, Həmid bəy Şaxtaxtlı, Abdulla Əfəndizadə, Abdulla
Tağızadə, Mirəziz Seyidov müxtəlif layihələr təklif etməkdə daha fəal olmuşlar. Adı
çəkilənlərdən hər birinin öz əlifba layihəsi olmuşdur.
Aparılan işlər nəticəsində “Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 1923-cü il 20 oktyabr
tarixli qərarı ilə yeni əlifba, ərəb əlifbası ilə bərabərhüquqlu və 1924-cü il 27 iyun tarixli qərarla
məcburi və dövlət əlifbası hesab olundu” [11, səh 66].
Onu da qeyd edək ki, bu komitə yeni əlifba ilə bərabər, müsəlman dünyasında istifadə olunan
rəqəmlərin əvəzinə indiki Avropa rəqəmlərini də qəbul etmişdi. Onu da qeyd edək ki, bu avropa
rəqəmlərini Azərbaycanda ilk dəfə F.Ağazadə işlətmişdir. Fərhad Ağazadənin AYTƏK-dəki
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fəaliyyəti o qədər genişəhatəli və məhsuldardır ki, bu rolu dərk etmək və əyani surətdə görmək
üçün onun təşkilatın iclas-larında iştirakı və fəaliyyəti ilə bağlı məqamların xronoloji ardıcıllıqla
verilməsini ən doğru yol hesab edirik.
Beləliklə: AYTƏK-nun 13 iyun 1922-ci il tarixdə keçirilən sayca 1-ci icla-sında Səməd
Ağamalıoğlunun təklifi ilə, “komitənin işlərinin tez və səliqəli getməsi, təşkilatın qüvvətlənməsi
və canlanması məqsədilə” komitə daxilində 8 nəfərdən ibarət xüsusi idarə yaradılır, Fərhad
Ağazadə idarənin sədri seçilir və 27 iyul tarixdə ona bu vəzifəsini təsdiq edən vəsiqə verilir.
AYTƏK-nun 23 iyun 1922-ci il tarixdə keçirilən sayca 2-ci iclasında əlifbanın yenicə çapdan
çıxması münasibəti ilə tədbir təşkil olunması qərara alınır və tədbirdə əsas mühazirəçi olaraq
Fərhad Ağazadə çıxış edir. Elə bu iclasda ona xəstəliyi ilə əlaqədar iyul ayının 1-dən etibarən 2
aylıq məzuniyyət verilməsinə baxmayaraq işlərin çoxluğu cəmi 3 həftədən sonra onu işə
qayıtmağa məcbur edir.
AYTƏK-nun 14 iyul 1922-ci il tarixdə keçirilən sayca 4-cü iclasında Fərhad Ağazadəyə
xəstəliyi ilə bağlı məzuniyyət verilməsi və bununla bağlı maddi köməklik göstərilməsi qərara
alınır. Eyni zamanda qərara alınır ki, Moskvada yaşayan başqa türk millətləri nümayəndələri ilə
əlaqələr yaratmaq və komitənin bir şöbəsinin orada açılması üçün Səməd Ağamalıoğlu Moskvaya
ezam olunsun.
AYTƏK-nun 25 iyul 1922-ci il tarixdə Fərhad Ağazadənin sədrliyi ilə keçirilən sayca 5-ci
iclasında yeni əlifbaya alışanların oxuması üçün qəzetlərdə yeni əlifba ilə ayrıca sütun verilməsi,
M.F.Axundovun hürufat xüsusunda olan əlyazmalarının, pulla da olsa, Salman Mumtazdan
alınması və s. məsələlərlə yanaşı Fərhad Ağazadənin “nə üçün ərəb hərfləri türk dilinə yaramır?”
əsərinin çap edilməsi məsələsi müzakirə olunur və kitab bəyənilərək tezliklə 2.000 nüsxə ilə çap
edilməsinə qərar verilir.
Komitənin 4 avqust, 14 avqust və 27 avqust tarixlərində keçirilən sayca 6-cı, 7-ci və 8-ci
iclaslarında Fərhad Ağazadənin “Yeni imla” kitabçası geniş müzakirə edilir, təklif olunan
dəyişikliklərin Əhməd Pepinov tərəfindən düzəldilməsindən sonra çapa verilməsi qərara alınır.
Komitənin 27 avqust tarixində keçirilən iclasında xüsusi qəzet buraxmaq məsələsi əsas yer
tutur.
Müzakirələr nəticəsində bununla bağlı aşağıdakı qərar qəbul edilir: “Müvəqqəti olaraq
“Kommunist” qəzetində əvvəlki kimi bir sütun buraxmaq ilə (bərabər, həftəlik “Yeni yol” adlı bir
qəzetin də çıxarılmasına çalışmalı və bu xüsusda hazırlıqlar görməli” [11, səh 66].
Nəticə
18 oktyabr 1922-ci ildə keçrilən sayca 13-cü iclasda Fərhad Ağazadə yeni əlifba yolunda
qəzet və jurnalların rolundan danışır və bu haqda geniş məlumat verir. Bu iclasda Səməd
Ağamalıoğlunun təklifi ilə belə bir qərar qəbul edilir ki, qısa müddətdə yeni kitablar nəşr edil-sin.
Əgər komitə tərəfindən yeni kitablar təklif edilməzsə, ərəb əlifbası ilə yazılmış kitablardan
bəziləri yeni əlifba ilə çap etdirilsin. Bu məsələnin müzakirəsində Fərhad Ağazadə qəti olaraq belə
bir fikrin üzərində durur ki, ərəb əlifbasıyla yazılmış kitabların məzmunsuzluğunu nəzərə alıb,
yeni kitablar nəşr etmək lazımdır. Bu məsələ ilə ciddi məşğul olmaq üçün Cəlil
Məmmədquluzadə (sədr), Abdulla Tağızadə və Hacı Kərim Sanılıdan ibarət bir komissiya
yaradılır. Bu iclasda Fərhad Ağazadənin təklifi ilə komitə üzvlərinin məvacibinin 50 manat
artırılması qərara alınır.
15 noyabr 1922-ci ildə keçirilən 16-cı iclasda Fərhad Ağazadəyə ayağının təşrih edilməsi ilə
bağlı noyabrın 20-dən müalicəsi qurtarana qədər məzuniyyət verilir və onun işlərinin aparılması
Abdulla Tağızadəyə tapşırılır.
9 fevral 1923-cü ildə keçirilən 19-cu iclasda Mirzə Cabbar Məhəmmədzadə Fərhad
Ağazadənin “Nə üçün ərəb hərfləri türk dilinə yaramır?” kitabı haqqında məruzə edir və kitabın
yenidən 1500 nüsxə çap edilməsi qərara alınır.
20 fevral 1923-cü ildə keçirilən 20-ci iclasda “Yeni yol” qəzetində keyfiyyətin yüksəldilməsi
üçün komitə üzvləri X.Məlik Aslanov, Əhməd Pepinov və C.M.Əfəndiyevin qəzet ilə yaxından
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əlaqədə işləmələri qərara alınır. Üstəlik qərara alınır ki, qəzetdə kənar adamların yazdıqları yazıya
görə hər sətrə 1 qəpik verilsə də, komitə əməkdaşlarına bu işlərə görə sətirhesabı deyil, yalnız hər
ayın sonunda müəyyən kompensasiya verilsin.
11 aprel 1923-cü ildə keçirilən 22-ci iclasda komitə üzvlərinin məvacib məsələsi müzakirə
edilir və Fərhad Ağazadəyə, Cəlil Məm-mədquluzadə ilə birlikdə, ən yüksək 17-ci dərəcəli
məvacib təyin edilir.
Bu dövrdə Fərhad Ağazadə səhhətində olan problemlərlə bağlı komitənin iclaslarında
müntəzəm iştirak edə bilmir. 5 iyul 1923-cü ildə keçirilən 28-ci iclasda ona məvacibi qabaqcadan
ödənilməklə iyunun 15-dən etibarən yenidən 2 aylıq məzuniyyət verilir. O, xəstə olmasına
baxmayaraq, onu yeni əlifbanın bəzi hərflərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı yaradılan komissiyanın
tərkibinə daxil edirlər. (Cəlil Məmmədquluzadə, Hacı Kərim Sanılı, Abdulla Tağızadə, rəssam
Əzim Əzimzadə ilə birlikdə) və sonradan, 7 mart 1924-cü il tarixli iclasda bu məsələ ilə yalnız
Abdulla Tağızadə və Fərhad Ağazadənin məşğul olması məqsədəuyğun hesab edilir.
10 yanvar 1924-cü ildə keçirilən ilin 1-ci iclasında Fərhad Ağazadə komitənin nəşriyyat işləri
haqqında danışır, eləcə də Azərbaycanda şrift tökən fabrikin vacibliyindən söhbət açır və onun
təklifi ilə Azərbaycan Xalq Komissarları Şurasına müraciət edilməsi qərarlaşdırılır.
Yuxarıda qeyd olunan bütün məsələlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə
Azərbaycan (türk) dili ilə bağlı qəbul edilmiş qərarların əhəmiyyətini bir daha açıq şəkildə sübut
edir.
Qeyd etdiyimiz kimi istər Cümhuriyyət dövründə, istərsə də Cümhuriyyətdən sonrakı
dövrlərdə Azərbaycan (türk) dili ilə bağlı bir sıra qərarlar qəbul olunmuşdu. İstərdik o qərarlar
haqqında qısaca məlumat verək. Onu da qeyd edək ki, bütün bu qərarların əksəriyyəti
Cümhuriyyət dövründə dillə bağlı qəbul edilmiş qərarlara əsaslanır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 23 aylıq hakimiyyəti dövründə Azərbaycan (türk) dili ilə
bağlı gördüyü işlər və qəbul olunmuş qərarlar həm Cümhuriyyət dövrü üçün, həm də ondan
sonrakı dövr üçün çox əhəmiyyətli qərarlar idi.
Ədəbiyyat siyahısı
1. Əfəndizadə, A. “Son türk əlifbası”. Bakı, 1919.
2. Azərbaycan Cümhuriyyəti hökümətinin qanun və binagüzarlıqları məcmei. (1919) №1, 15 təşrini-sani.
3. Azərbaycan Demokratik Respublikası fondu. Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi Azərbaycan Dövlət Arxivi, Fond
51, t-1, iş-30, v-29.
4. Azərbaycan dili, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Bakı, 2017.
5. Azərbaycan hökümətinin xəbərləri, 19 iyul 1918-ci il.
6. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920) Qanunvericilik aktları (sənədlər toplusu). Bakı, 1998.
7. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, I cild., Bakı, 2004, s.
8. Azərbaycan SSR Sovetlər qurultaylarının qərar və qətnamələri (1921-1937). Bakı.
9. Balayev, X. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən (XVI-XX). Bakı, 2002.
10. Ağazadə, F. “Nə üçün ərəb hərfləri Türk dilinə yaramır? (əski əlifba ilə türk dilində). Bakı, 1922.
11. İsaxanlı, İ. Azərbaycanda latın əlifbasına keçid və Fərhad Ağazadə. Bakı, 2011.
12. Kommunist qəzeti, 20 sentyabr 1920-ci il

Baku Engineering University

10

Baku/Azerbaijan

MÜASİR TEXNOLOGİYANIN İNKİŞAFI ŞƏRAİTİNDƏ
NİTQ MƏDƏNİYYƏTİNİN AKTUALLIĞI
DİNAR KƏRİMOVA

Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
Humanitar və sosial fənlər kafedrası
kerimovadinar79@gmail.com
BAKI, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Müasir texnologiyanın inkişafının şəxsiyyətin nitq mədəniyyətinin inkişafına da öz təsirini
göstərməkdədir. İKT, robot texnologiyasının inkişafı şifahi nitqin rolunu ikinci plana atmışdır.
Lakin fərdin mənəvi dəyəri, mühüm keyfiyyəti kimi ünsiyyətə olan tələbat şəxsiyyətin nitq
mədəniyyətinin aktuallığını qoruyub saxlayır. Məqalədə müasir texnologiyanın nitq
mədəniyyətinə təsirini və onun vacibliyini, aktualığını göstərən cəhətlər tədqiqat predmeti olaraq
araşdırılır. Nitq mədəniyyəti insanın yüksək mədəniyyətinin bir əlaməti kimi nəzərdən keçirilir,
fərdin professionallığı ilə nitq mədəniyyətinin onun şəxsiyyətinin bir hissəsi olduğu əsaslandırılır.
Fərdin düzgün, dəqiq, məntiqi danışıq keyfiyyətlərinə malik olmasının vacibliyi vurğulanır və
bunun üçün müasir tədris prosesində müəllim-tələbə münasibətlərində həlli mühüm olan vəzifələr
müəyyənləşir.
Açar sözlər: nitq, nitq mədəniyyəti, şəxsiyyət, nitqin formalaşması, ünsiyyət prosesi.
GİRİŞ
İqtisadi-siyasi inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq ictimai həyat azadlığı cəmiyyətin hər bir
üzvünün düzgün, inandırıcı və təsiredici şəkildə danışmasını tələb edir, çünki nitq yalnız bir
müəllimin, siyasətçinin, hüquqşünasın deyil, hər hansı iş adamının, hər bir ölkə vətəndaşının
fəaliyyətinin əsas vasitəsi və usullarından biridir. Sahəsinin peşəkarı olmaq istəyən hər kəs heç
şübhəsiz ki, ilk öncə başqalarının onu tanıması üçün gözəl nitqə, nitq mədəniyyətinə yiyələnməsi,
dilin üslubi imkanlarına, tələffüz və yazı qaydalarına yaxşı bələd olması tələb olunur. Əks
təqdirdə bu tələblərə məhəl qoymamaq, dialoq və müzakirələrdə iştirak etmək, monoloq və
təntənəli nitq söyləmək və həmsöhbətə təsir göstərə bilmək imkanlarımızı məhdudlaşdırır.
Müasir texnologiyanın inkişaf etdiyi bir şəraitdə şifahi nitqə olan tələbat bir qədər azalsa da,
amma istənilən vəziyyətdə şəxsiyyətin karyera yüksəlişi, özünü realizə etməsi danışıq bacarığının,
nitq mədəniyyətinin olmasını şərtləndirir. Bu baxımdan şəxsiyyətin mühüm keyfiyyəti olaraq nitq
mədəniyyətinin hər zaman vacibliyi onun tədqiqat obyekti olaraq öyrənilməsinin aktuallığını
qoruyub saxlayır. Məqsədə nail olmaq üçün məqalənin qarşısında vəzifələr müəyyən edilmişdir:
nitq mədəniyyətini vacib edən amilləri, müasir texnologiyaların inkişafının nitq mədəniyyətinə
təsiri, şəxsiyyətin inkişafında nitqin rolu, ünsiyyət prosesində nitq mədəniyyətinin formalaşması
məsələlərini araşdırmaq. Təhlillər nəticəsində əldə edilmiş müsbət elmi nəticələrdən nitq
mədəniyyəti, natiqlik məharəti, sosiologiya, azərbaycan dili üzrə müxtəlif kursların keçirilməsində
istifadə edilə bilər.
MÜASİR TƏLƏBLƏR VƏ NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ
Nitq, danışıq fərdidir, özünəməxsusdur. Ancaq hər bir fərdə məxsus olan nitq, danışıq da
meyar deyildir. İstənilən bir fikri, informasiyanı, elmi, bədii məlumatı başqalarına çatdırmaq
xüsusi bir istedad tələb edən işdir. Ən başlıcası isə bu mədəniyyətdir. Bütün sahələrin mədəniyyəti
olduğu kimi, nitqin də mədəniyyəti vardır. Nitq mədəniyyətindən kənarda qalan nitq kamil nitq
deyil, o dolğun, məntiqli, aydın, səlis nitq hesab oluna bilməz. O sadəcə olaraq nitqdir, danışıqdır.
Mədəniyyəti olan bütün sahələrin, o cümlədən nitqin mədəni tələbləri vardır. Mədəni tələblər
çərçivəsində olan mədəniyyət də, nitq də heç kəsin dəyişə bilmədiyi dəyərlər, ölçülər üzərində
qurulmalı və inkişaf etməlidir. Yəni mədəniyyətin özünün mahiyyətinə diqqət yetirsək görərik ki,
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o (“lat. kultura - yetişdirmə, tərbiyə, təhsil, inkişaf, ehtiram) - cəmiyyətin, şəxsiyyətin tarixən
müəyyən edilmiş inkişaf səviyyəsini, maddi və mənəvi cəhətdən yüksəlişini ifadə etmək üçün
istifadə olunur [1]. Deməli, hər iki anlayış bir-biri ilə vəhdət təşkil edərək, insan şəxsiyyətinin
inkişafını təcəssüm etdirir.
“Müasir həyatın reallıqları universitet məzunlarının sosial və psixoloji yetkinliyinə,
münasibətlərinin mədəniyyətinə, dəyər yönümlərinə müəyyən tələblər qoyur” [2:145].
Mütəxəssisin yüksək mənəvi keyfiyyətləri, mənəvi yetkinliyi ilə dəstəklənmədiyi təqdirdə şifahi
qarşılıqlı əlaqəsi praktik olaraq əhəmiyyətsizdir. Deməli insanların mənəvi dəyərləri ilə ünsiyyət
vərdişləri vəhdət təşkil etdiyi təqdirdə nitq mədəniyyəti səviyyəsində özünü göstərir.
XXI əsr informasiya inqilabı əsridir. İnternet planeti dolandırır və insan istənilən məlumatı
göndərə və ala bilər. Bu müddətdə əsas şey sürətdir və əslində informasiya sivilizasiyasının
əsasını təşkil edən şeyə - dilə, düzgünlüyünə və düzgün görünüşünə əhəmiyyət vermək üçün vaxt
yoxdur. Bu vaxt, müasir nəslin dil şüurunun və nitq davranışının fəlakətli dərəcədə pozulması var.
Kompüter elminin dili dəqiq və universaldır, lakin gündəlik ünsiyyət üçün əlverişsizdir;
həmsöhbətin maşınla əvəzlənməsinə, ünsiyyət qurmağın tam mümkünsüzlüyünə, nəticədə həm
fərdin, həm də bütövlükdə sivilizasiyanın məhvinə səbəb olur. Nailiyyət onun antipoduna çevrilir:
nə qədər çox rabitə vasitələri ortaya çıxsa, rabitə faktiki olaraq bir o qədər az olur.
İmtahanların test üsulu ilə həyata keçirilməsi, sosial şəbəkələr, virtual münasibətlər,
gənclərdə özünəgüvənin azalmasına, canlı ünsiyyətdən və fikrini ifadə etməkdən çəkinməsinə
gətirib çıxarır. Şəxsin mükəmməl bir dünyagörüşə malik olmasına baxmayaraq, fikrini tam
dolğun, səlis, gözəl ifadə etməkdə çətinlik çəkməsi həm onun şəxsi həyatında, həm də karyera
yüksəlişində ciddi maneələr yaratmış olur. Bir çox şəxslər dialoq, şifahi təsir və qarşılıqlı əlaqə
aparmaq bacarığına və qabiliyyətlərinə sahib olmadıqları üçün təşkilati, təhsil və təlim
problemlərini həll etməkdə çətinlik çəkirlər.
Beləliklə, profesionallığından, yüksək hazırlıq səviyyəsindən asılı olmayaraq hər hansı bir
mütəxəssisin müasir texnologiyalara yiyələnməsi, onun imkanlarından istifadə etməsi şəxsin nitq
mədəniyyətinə olan tələbatını azaltmır. Yəni fərdin cəmiyyət halında yaşamasına, bir-biri ilə
ünsiyyətə olan tələbatı onun nitq mədəniyyətinə, natiqlik məharətinə ehtiyacı artırır.
ÜNSİYYƏT PROSESİNDƏ NİTQ MƏDƏNİYYƏTİNİN ROLU
Fərdlərin hərəkəti və qarşılıqlı əlaqəsi müəyyən bir ünsiyyət mühitində, müəyyən bir sosial
ünsiyyət sferasında baş verdiyindən, institusional diskussiya (siyasi diskussiya, dini diskussiya,
pedaqoji diskussiya, işgüzar diskussiya, istehsal diskussiyası və s.) yaranır [3: 17-18]. Bu amil
fərdin və şəxsiyyətin digərləri ilə münasibət qurması zamanı ünsiyyət qurmasını, danışmasını
qaçılmaz edir.
İqtisadi inkişafın müasir texnologiyalar hesabına genişlənməsi, insan resurslarının rolunu
ikinci plana salmaq təhlükəsini yaradır. Belə bir hal bəzi müəssisələrdə rəhbər-işçi
münasibətlərində, ünsiyyət prosesində bəzi problemlərin meydana çıxmasına səbəb ola bilir.
Amma istənilən texnika, müasir innovasiyaların tətbiqinə baxmayaraq insan resurslarının rolu hər
zaman aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Şübhəsiz ki, bu da müsəssisə rəhbərinin işçi ilə
münasibətlərini hər zaman daha diqqətli, daha nəzakətli qurmasını zəruri edir. Çünki, rəhbərin
tabeliyində olanlarla ünsiyyət tərzi, işçilərin iş prosesində qarşılıqlı əlaqəsi, ofis sənədlərinin
yazılması və digər cəhətlər həm müəssisənin işini yaxşılaşdıra, həm də məhv edə bilər.
Müasir dünyada əmək bazarında bir mütəxəssisə tələbat yarandıqda, onun rəqabət qabiliyyəti
yetərli nitqin (şifahi və yazılı) mövcudluğundan, səmərəli ünsiyyət qurma bacarığından və nitqi ilə
təsiretmə və inandırma imkanlarına malik olmağından asılıdır. Tədqiqata görə, insan ünsiyyətinin
üçdə ikisi nitqdən ibarətdir. İnsanlar arasında ən çox ünsiyyət nitq vasitəsilə baş verir. Əsas işini
icra edən bir sahibkar, menecer, memar, inşaatçı, avtomexanik, iqtisadçı, əmtəə mütəxəssisi,
müzakirə etmək, məsləhətləşmək, nitq sınağı bacarıqlarına sahib olmaq və ixtisaslı bir söhbət
aparmaq məcburiyyətində qalır. Hər hansı bir peşəkar fəaliyyətin uğuru nitq fəaliyyətinin nə qədər
məharətlə həyata keçirilməsindən asılıdır. К.А. Кочнова “Речевая коммуникация” adlı
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kitabında bununla bağlı göstərir: “nitq mədəniyyəti insanın nitqini daha əlçatan, həmsöhbət üçün
inandırıcı edir, danışanın səlahiyyətini dəstəkləyir, həmsöhbətinə təsirini daha da artırır, natiqin
tanımadığı insanlara, məmurlara müraciət etməsindən psixoloji maneələri aradan qaldırır,
müxtəlif bəyanatların, rəsmi sənədlərin yazılmasını asanlaşdırır, intellektual və mənəvi yüksəlişə
müsbət təsir edir” [4]. Bazar münasibətlərinin sürətli inkişafı ilə əlaqədar olaraq işgüzar ünsiyyət
sahəsi və ya işgüzar ünsiyyət istehsaldan yaranmışdır. Biznes sektorunda kifayət qədər vəsaitin
olması ünsiyyət və ünsiyyət mədəniyyəti, ünsiyyət bilikləri və texnikalarının bəzən olduqca
sadələşdirilmiş formada yayılmasına kömək edir.
Siyasi diskussiya sahəsində geniş araşdırmalar aparılır. Bir çox partiyanın və siyasi
təşkilatların, hərəkatların və qrupların olması siyasi ünsiyyət məkanında yönəlmə tələb edir.
Elmi diskussiya sahəsi də ənənəvi tədqiqat obyektidir. Eyni zamanda, elmi nəşrlərin konkret
dili əvvəllər də öyrənilmiş, bu gün də tədqiqatçıları virtual qlobal elmi cəmiyyət yaratmaqdan
(İnternet vasitəsilə) elmi konfrans və konqreslər kimi kommunikativ tədbirlərin təşkilinə qədər
müxtəlif problemlər cəlb edir.
Təhsil sahəsi təhsilin fərqləndirilməsi, təhsil xidmətləri bazarının yaranması, təhsil
müəssisələrində reklam və PR ehtiyacının yaranması ilə əlaqədar olaraq müxtəlif ölkələrdə yeni
bilik sahələrini də ortaya qoyur. Bir universitetə qəbul, gələcək tələbələrlə görüşlər, karyera
rəhbərliyi, məsləhət xidmətləri, sınaq - bunlar təhsil müəssisələri ilə istehlakçılar arasında bir sıra
ünsiyyət sahələridir.
Pedaqoji diskussiya sahəsi - müəllimin tələbə və həmkarları ilə, şagirdlərin valideynləri ilə
söhbəti ayrıca bir düşünmə sahəsidir, nitq dizaynında diqqətli bir yanaşma tələb edir. Pedaqoji
ünsiyyət pedaqoqlar və tələbələr arasında qarşılıqlı fəaliyyətin məqsəd və məzmunundan irəli
gələn çoxplanlı prosesdir. O, kommunikasiyanın, qarşılıqlı anlaşmanın və qarşılıqlı təsirin
yaradılması və inkişafı ilə xarakterizə olunur. Pedaqoji praktikanın təhlili göstərir ki, təlim-tərbiyə
vəzifələrinin həllində yaranan bir çox ciddi çətinliklər müəllimin tələbələrlə ünsiyyəti düzgün
qura bilməməsi nəticəsində əmələ gəlir. Pedaqoji ünsiyyət texnoloji planda yaradıcılığın xüsusi
növüdür. O, informasiyanı vermək bacarığında, tələbənin vəziyyətini başa düşmək bacarığında,
tələbələrlə qarşılıqlı münasibətləri qurmaq bacarığında, özünün psixi vəziyyətini idarə etmək
bacarığında öz ifadəsini tapır. Zəngin söz ehtiyatına malik olan və onların mənasını yaxşı dərk
edən müəllim öz fikirlərini heç bir çətinlik çəkmədən sərbəst şəkildə ifadə edə bilir.
Göründüyü kimi danışıq mədəniyyəti, natiqlik bacarığı ümumilikdə dövlət-cəmiyyət,
məmur-vətəndaş, tələbə-müəllim, valideyn-övlad və s. münasibətlərində də riayət edilməsi vacib
olan amildir. Vətəndaşlara, tələbələrə, uşaqlara və s. şəxslərə münasibətdə etik qaydalara,
nəzakətli davranışa əməl edilməsi, onların məmnunluğunun təmin olunması, dövlət məmurlarının
vətəndaşları qarşılama, dinləmə, izahetmə bacarığının yaradılması və təkmilləşdirilməsi
məqsədilə treninqlərin həyata keçirilməsinin təşkili kimi məsələlər bu sahəsinin inkişaf etdirilməsi
baxımından son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq
hamının bir-biri ilə gözəl, səmimi, anlaşıqlı formada ünsiyyət qurması, münasibətlərin daha
normal qurulmasına və işində daha uğurlu həllinə müsbət təsir etmiş olar [5: 32; 6].
NƏTİCƏ
Qənaətimizə görə müasir robot texnikasının surətlə təkmilləşməsi, innovativ texnologiyanın
inkişafı, insan amilinin rolunun azalmasına baxmayaraq nitq mədəniyyəti öz aktuallığını qoruyub
saxlayır. Amma virtual idarəetmə, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının surətlə
cəmiyyətimizə daxil olması əksər gənclərdə canlı ünsiyyət bacarığının zəifləməsinə, onun
dəyərinin azalmasına səbəb olur. Qeyri-adekvat nitq mədəniyyəti bədii əsərlərə nüfuz edərək
tribunalara və ictimai-siyasi məkanlarına axın edir.
Deməli dil problemləri təkcə filoloji deyil, həm də cəmiyyətin mənəvi problemləri ilə bir
sırada dayanmaqdadır. Çünki nitq yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də psixikamıza və
ətrafımızdakı bütün dünyaya gizli təsir göstərən güclü enerji yüküdür. O insan ləyaqətini və
şərəfini yüksəltməklə bərabər onun alçalmasına da səbəb olan bir vasitədir.
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Beləliklə, nitqimizin düzgünlüyü, fərdi lüğətin zənginliyi ünsiyyətin səmərəliliyini, danışıq
sözünün effektivliyini artırır. Şəxsiyyətin nitq fəaliyyəti ən mürəkkəb və ən yayğındır. Hər hansı
digər insan fəaliyyətinin əsasını təşkil edir: sənaye, ticarət, elmi və s. fəaliyyətinin təbiəti ilə insanlarla əlaqəli, işlərini təşkil edən və istiqamətləndirən, işgüzar danışıqlar aparan, maarifləndirən,
sağlamlığı ilə maraqlanan və insanlara müxtəlif xidmətlər göstərən hər kəs üçün nitq mədəniyyətinin olması vacibdir.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДИНАР КЕРИМОВА
АВВУ имени Гейдар Алиева,
Кафедра гуманитарных и социальных наук
ВАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН
АННОТАЦИЯ
Развитие современных технологий также оказывает влияние на развитие речевой культуры человека.
Развитие ИКТ и робототехники поставило роль устной речи на второй план. Однако моральные ценности
человека и необходимость общения как важного качества сохраняют актуальность развития речевой
культуры человека. В статье рассматриваются аспекты влияния современных технологий на речевую
культуру, их значение и актуальность. Речевая культура рассматривается как показатель высокой культуры
человека, а профессионализм человека оправдывается тем фактом, что речевая культура является частью его
личности. Он подчеркивает важность личности с правильными, точными, логическими коммуникативными
навыками, и для этого в современном учебном процессе определяются задачи, которые имеют решающее
значение для взаимоотношений учителя и ученика.
Ключевые слова: речь, речевая культура, формирование речи, процесс общения.
THE RELEVANCE OF SPEECH CULTURE İN THE İN CONDİTİON OF DEVELOPMENT OF
MODERN TECHNOLOGY
DINAR KARIMOVA
AHMS named after Haydar Aliyev
Department of Humanities and Social Sciences
BAKU, AZERBAIJAN
ABSTRACT
The development of modern technology also has an impact on the development of a person's speech culture. The
development of ICT and robotic technology has put the role of oral speech in the background. However, the
individual's moral values and the need for communication as an important quality preserve the urgency of the
development of a person's speech culture. The article examines aspects of the impact of modern technology on speech
culture, its importance and relevance. Speech culture is seen as an indication of the high culture of the person, and the
professionalism of the individual is justified by the fact that speech culture is part of his personality. It emphasizes the
importance of an individual with proper, accurate, logical communication skills, and for this, in the modern teaching
process, tasks that are crucial to teacher-student relationships are identified.
Keywords: speech, speech culture, speech formation, communication process.
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BABƏK RAYONU ETNOORONİMLƏRİNİN
LİNQVİSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
CƏMİLƏ MƏHƏRRƏMOVA
AMEA Naxçıvan Bölməsi
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
CemileNihatMeherremova@gmail.com
NAXÇIVAN, AZƏRBAYCAN

Xülasə. Məqalədə Babək rayonunda mövcud olan etnooronimlərdən bəhs olunur. Adlandırma daha çox hər hansı şəxs, tayfa, tayfa birləşmələrini, tirə, qəbilə və sülalə adları əsasında
formalaşmışdır. Bu üsulla yaranan oronimlər etnooronimlər hesab olunur. Qədim Naxçıvan
tayfalarının inancları və dillərinin ən qədim dövrü tədqiq edilərkən burada yəni adlarda tayfa
adları ilə yanaşı mifik inanclar da yer alır. Təbii olaraq, bu adlar da tayfa adında etnooronim kimi
formalaşır. Babək rayonu ərazisində də xeyli sayda oğuz, kəngərli, bulqar, sak və s. kimi tayfa
adları ilə bağlı etnooronim mövcuddur. Bu rayonun ərazisində olan Buzqov dağı, Almalı dağı,
Göyadin dərəsi, Çalxanqala, Çalxan dağ, Qaraquş dağı, Qaracalal dağı, Salaxana qayası və son
dövrlərə qədər inzibati ərazi bölgüyə görə Babək rayonuna aid Böyükdüz dağı kimi oronimlər
tədqiqata cəlb olunmuşdur. Təsadüfi deyil ki, təhlillər aparılarkən yalnız alınan elmi nəticəni
təsdiqləyən tədqiqatlara deyil, adları sadalanan oronimlərim izahı ilə bağlı fərqli yanaşmalara da
yer verilmişdir.
Açar sözlər: Babək rayonu, toponim, etnotoponim, etnooronim, oronim, tayfa adları
Giriş. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki oronimlər etimoloji və linqvistik
xüsusiyyətlərinə görə çox zəngin və maraqlı lay təşkil edir. Oronim –yunanca oros – “dağ” və
onum – “ad” sözlərinin birləşməsindən yaranmış və yer səthinin relyef quruluşu ilə bağlı birbirindən fərqlənən dağ, daş, dərə, təpə, qaya, düz, dik, aşırım, gədik və s. kimi coğrafi obyektlərin
adlarını bildirir. Respublika ərazisinin relyefini müxtəlif quruluşlu zirvə, dağ, daş, dərə, təpə, eniş,
yoxuş, gədik, aşırım, düzənlik, çökəklik, çuxur, yarğan, vadi, burun, meşə, çəmən, sahə, yaylaq,
biçənək və s. təşkil edir ki, bunların da hər birinin öz adı və yaranma qanunauyğunluqları vardır.
Bu adların leksik tərkibində hələ də bizə məlum olmayan sirli mənalar durur, hər ad bir tarix
yaşadır, olub keçənləri daş kitabələrdə qoruyub saxlayır. Oronimlər dilimizdə mövcud olan söz
qrupları əsasında yaranmış, məna əsasına görə müxtəlif yollarla formalaşmışdır. Oronimlərin bir
çox hissəsi uzaq tarixi keçmişimizlə, bir qismi isə son dövrlərə aid olan dil faktlarıdır. Coğrafi
obyektlərə ad verərkən obyektlərin müəyyən əlamət və xüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır.
Adlandırma daha çox hər hansı şəxs, tayfa, tayfa birləşmələrini, tirə, qəbilə və sülalə adları
əsasında formalaşmışdır. Bu üsulla yaranan oronimlər etnooronimlər hesab olunur.
İstənilən hər hansı bir ərazi adının yaranmasında müxtəlif amillər yer alır. Burada ən çox
təsadüf olunan tayfa birliklərinə məxsus adlardır ki, hər bir tayfanın yaşadığı ərazi onun adı ilə
adlanır. Bu isə etnooronimləri formalaşdırır. Qədim Naxçıvan tayfalarının inancları və dillərinin
ən qədim dövrü tədqiq edilərkən burada adlarda tayfa adları ilə yanaşı mifik inanclar da yer alır.
Təbii olaraq, bu adlar da tayfa adında etnooronim kimi formalaşır. Babək rayonu ərazisində də
xeyli sayda oğuz, kəngərli, bulqar, sak və s. kimi tayfa adları ilə bağlı etnooronim mövcuddur.
Buna Bulqan dərəsi, Göyadin dərəsi, Bulqan ərazisi, Çalxanqala, Çalxandağ, Sallaxana dağı,
Qaracalal dağı, Almalı dağı, Buzqov dağı, Qaraçuq dağı, Qaraquş dağı və s. kimi nümunələri
göstərmək olar. Bunların bəziləri oykooronim hesab olunur, çünki onlar həm kənd adı, həm də
dağ, dərə, təpə adlarını formalaşdırmışlar.
Almalı dağı. Bu dağ Babək rayonu ilə Ermanistan sərhəddində yerləşir. Dağın yerləşdiyi
ərazi də Naxçıvan torpağı olmuş 1929-cu ildə 9 kəndlə birlikdə Ermənistana verilmişdir. Bir
qisim tədqiqatçılar adın mənşəyini qızılbaşların Armalu tayfasının adı ilə bağlayır [6, s.120].
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B.Budaqov və Q.Qeybullayevin qeyd etdiyi fikrə əsasən deyə bilərik ki dağın adı tayfa adı
əsasında formalaşmış və etnooronim hesab olunur.
Böyükdüz dağı. Son dövrlərə qədər Babək rayonunda kənd adı olmuş, eyni zamanda burada
eyniadlı oronim də mövcuddur. Hazırda məntəqə adı Kəngərli rayonunun tərkibinə daxildir. Adil
Bağırov qeyd edir ki, XIX əsr və ondan əvvəlki dövrlərdə, еləcə də 1936-cı illərə aid arxiv
matеriallarında bu ada rast gəlinmir. Ancaq 1918-1920-ci illəri əks еtdirən xəritədə Böyükdüz adı
öz əksini tapmışdır [3, s. 78]. 1963-1969-cu illərdə Araz su anbarının tikintisi ilə əlaqədar
Böyükdüz kəndi öz əvvəlki yеrindən indiki əraziyə köçürülmüşdür. İstər еlmi ədəbiyyatda, istərsə
də xalq arasında Böyükdüz adının mənşəyi ilə bağlı maraqlı fikirlər vardır. Bеlə ki, xalq arasında
kəndin adı daha çox yеrləşdiyi ərazinin adı ilə bağlı açıqlanır. Bu fakt bəzi mənbələrdə də öz
əksini tapır. Qеyd olunur ki, kənd düz, nisbətən gеniş (böyük) ərazini əhatə еtdiyinə görə bеlə
adlanmışdır [1, s. 98]. Fikrimizcə, bu fikrin istinad mənbəyi yoxdur, çünki Böyükdüz kəndinə ad
yеrləşdiyi ərazinin rеlyеf quruluşuna görə vеrilməmişdir. Araşdırmalar sübut edir ki, Böyükdüz
adına “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının tədqiqi ilə əlaqədar açıqlamalarda münasibət bildirilir
və bu sözün mənşəyi “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dutsaq olduğu boyu bəyan еdər” boyundakı
Bəgdüz Əmənin adı ilə əlaqələndirilir [2, s. 91]. Ə.Tanrıvеrdiyеv də dastanda adı çəkilən “Bığı
qanlı Bəgdüz Əmən” birləşməsini antroponim kimi təqdim еdir və Bəgdüz adındakı bəg
komponеntini bəy (bək), bək titulunun fonеtik variantı, düzü isə qədim türk dilində tuz variantında
işlənmiş “düz, bərabər, həqiqi, doğru, sədaqətli” mənalarında işləndiyini yazır [14, s. 90]. Adil
Bağırov qeyd edir ki, bu müəlliflərdən fərqli olaraq dastanın rus tədqiqatçısı V.M.Jirmunski hələ
1962-ci ildə bəkdüz sözünü tayfa adı kimi vеrmiş, bu fikir S.Əliyarovun araşdırmasında da öz
əksini tapmışdır [3, s. 79]. F.Sümər də Oğuz boyları haqqında danışarkən dastandakı “bıyığı
qanlı” kimi təsvir еdilən Əmən bəyin büğdüzdən olduğunu yazır və bu tayfa adının Türkiyə
ərazisindəki toponimlərdə öz izini saxladığını qeyd edir. Onun fikrincə, hələ XVI əsrdə
Anadoluda büğdüzlərə aid 22 yеr adı qеydə alınmışdır ki, bunların da 19-u oykonimdir. Bu gün
həmin yеr adlarının ancaq üçü qalır [8, s. 334]. Bütün bu dеyilənlərdən sonra bеlə nəticəyə gəlirik
ki, Böyükdüz adının mənşəyi oğuzların Bəgdüz tayfa adı əsasında yaranmışdır.
Buzqov dağı. Eyniadlı məntəqə adı XIX əsr mənbəsində Naxçıvan əyalətinin Məvazeyi
Xatun mahalında Buzqau şəklində qeyd olunmuşdur [13, s. 490]. Ad 1728-ci il mənbəsində
Naxçıvan əyalətinin Mülki-Arslan nahiyəsinə aid Buzğav şəklində çəkilmişdir[9, s. 147]. Hazırda
Buzqov Babək rayonu ərazisində kənd, həm də dağ adıdır.Yer adı qov/kov tayfa adı ilə bağlı
yaranmışdır. Tərkibində qov/kov sözləri olan toponimlərə Qafqazın digər ərazilərində də rast
gəlinir: Tiflis quberniyasının Duşet qəzasında Kob, Yelizavetpol qəzasında Kovlar-Sarlı, Bakı
quberniyasının Göyçay qəzasında Qovlar-Xınıslı, Şamaxı qəzasında Qov dağı, indi Tovuzda
Qovlar kəndi və s. bu kimi adlardır. B.Budaqov bu söz haqqında yazır: “Azərbaycanda “qov”
sözü çaxmaqdaşında işlənən (pambıqdan düzələn) “qov” mənasındadır. Lakin Q.Qeybullayev
sübut etmişdir ki, qov (qədim rus mənbələrində “kou”, “kov”) qıpçaq tayfalarından birinin adıdır
və Azərbaycanda Qovlar, Qovlar-Sarılı və s. kənd adları həmin tayfanın adını əks etdirir” [7, s.
72]. A.Qurbanov kov tayfasının erkən orta əsrlərdə şimaldan, T.Əhmədov isə IX-X, ya da XI əsrin
ortalarında Ural və Volqa çayları arasından Azərbaycan ərazisinə gəldiyini qeyd edirlər [5, s.
168]. M.Təhmasib Buzqov oykonimini Midiyada məskunlaşan bus tayfasının adı ilə bağlayır [15,
s. 50]. Fikrimizcə, adın tərkibindəki buz sözü rəng bildirən boz sözünün fonetik variantı ola bilər.
XIX əsrdə Azərbaycan ərazisində Bozayran (Bakı quberniyasının Lənkəran qəzası), Bozquş,
Bozat (Yelizavetpol quberniyasının Şuşa qəzası), Boz kosa (İrəvan quberniyasının İrəvan qəzası),
Boz yoxuş (İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında) və s. toponimlər mövcud olmuşdur.
A.Bağırov bu fikirlərlə yanaşı M.Təhmasibin Buzqov adını “bus” tayfa adı olaraq oğuzların “boz
oğ”, eləcə də Midiya tayfası kimi izahına istinadən onun fikirləri ilə razılaşmışdır. Lakin F.Rzayev
bu etimoloji izahda “qav” sözünün kənarda qaldığını söyləmiş və eyni zamanda ada belə etimoloji
izah vermişdir: “1999-cu ildə nəşr olunan toponimlərlə bağlı ensiklopedik sözlükdə söz “bozqov”
yazılışında tədqiq olunaraq mənası “boz” sözü “qov” komponenti isə peçeneqlərin bir qolu kimi
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təqdim edilmişdir Lakin biz mənbələrdə peçeneqlərin Yavdu Erdim, Billəva, Bortolmat,
Kabuksin Çula, Suru Kolbay, Küerçi, Çur, Karabay, Yazı Kapan, Böri Tolmaç və Bula Çoban
tayfa adlarını görürük. Bu tayfalar arasında Qov tayfa adına təsadüf olunmur. Təbii ki, bu halda
etimoloji izah tam deyil. Biz bu məntəqə adlarının türk dillərinə xas olan s≈z, k≈q, v≈p
səsəvəzləmələri ilə Bus tayfa adı və qav/kap-“yurd, vətən, beşik” qədim türk sözündən
yaranmaqla, “Bus yurdu” mənasında olduğunu daha doğru qəbul edirik (12, s. 323)”. Sonda belə
bir nəticəyə gəlirik ki, Buzqov etnooronimini qov/kov etnonimləri ilə deyil bus etnonimi ilə bağlı
izah etmək daha məqsədə uyğundur. Çünki bu zaman söz və tayfa adı daha qədim dövrlərə aiddir.
Çalxandağ və Çalxanqala. Cəhriçayın sağ sahilində Qızqala ilə üzbəüz, çox nəhəng
siklopik tikilidir. Dağ cənub tərəfdən böyük qayalarla, sanki divarla əhatə olunub, şimal tərəfdən
isə insan ağlına gələ bilməyəcək nəhəng daşlardan məhlulsuz tikilmiş uzunluğu 261 metr olan
qala divarıdır. Qala divarının eni 2,1 metrdir. Toponim Çalxan/çelkan (etnosdur) və qala (tikili)
sözlərininin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Mənası “çelkanların qalası” deməkdir.
Etnotoponimdir. Q.Qeybullayev də bu sözün qədim türk altay tayfalarından olan çelkan tayfası ilə
əlaqədar olduğunu yazır. Müəllif D.D.Paqirev və K.D.Verbitiskiyə əsaslanaraq XIX əsrdə Şimali
Qafqazda Çalxandağ oronimi, çalxan hidronimi və oykonimi olduğunu və indi də altayların şimal
qrupunun çelkan adlandırıldığını qeyd edir [3, s. 61]. Aparılan tədqiqatlardan belə nəticəyə
gəlmək olar ki, qədim türk tayfası olan çelkanların bir hissəsi Naxçıvan ərazisində yaşamış və bu
tayfa adı ərazinin toponimlər sistemində öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda da Çalxan dağ
oronimi də qədim türk Çalxan//Çalkan etnonimi əsasında yaranmışdır.
Qaraquş dağı. Eyni adlı məntəqə adı 1590-cı il tarixli “İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”ndə
Naxçıvanın Mülki-Arslan nahiyəsində, 1727-ci il tarixli “Naxçıvan sancağının müfəssəl
dəftəri”ndə Naxçıvanın Mülki-Arslan nahiyəsində [11, s. 28], 1728-ci il tarixli “İrəvan əyalətinin
icmal dəftəri”ndə Naxçıvan livasının Mülki-Arslan nahiyəsində qeydə alınır. XIX əsr və ondan
sonrakı illərdə olan mənbələrdə bu ada rast gəlinmir. Qaraquş adının qara komponenti “böyük”,
“uca”, “geniş” mənasında, quş komponenti isə qədim hunlara məxsus quşan tayfa adı ilə bağlı
yaranmışdır. Mənası “quşanlara məxsus uca yer, geniş məkan” deməkdir [3, s. 158]. İzahlardan
da aydın olur ki, bu məntəqənin adı qədim hunların quşan tayfasının bu əraziyə köçməsi və
burada məskən salması ilə əlaqədardır. Bu ad tayfa adı ilə bağlı yarandığı üçün etnooykonim
hesab olunur. Məntəqə adının hazırda xarabalıqları qaldığı üçün həmin yer Qaraquş yaşayış yeri
adlanır. Bu səbəbdəndə toponim etnooronim hesab olunmaqla bərabər oykooronim də hesab
oluna bilər.
Qaracalal dağı. Babək rayonu ərazisində dağ adıdır. Yerli əhali arasında dağ adının Qara
ləqəbli Cəlal şəxs adı ilə bağlı olduğunu söyləyirlər. Lakin Naxçıvan ərazisində kəngərlilərin
geniş yayılmış tayfalarından biri olan Qaracalar tayfası olmuşdur [4, s. 68-69]. Ərazidəki bu dağ
adı da həmin tayfa adı əsasında yaranmış, tələffüz zamanı sözün sonundakı r-l əvəzlənməsi
(qərar-qəral) nəticəsində Qaracalar sözü Qaracalal şəklinə düşmüşdür. Beləliklə ad tayfa adı
əsasında formalaşdığı üçün etnooronim hesab olunur.
Tarixi-müqayisəli metoddan istifadə edilmişdir.
Təhlil olunan yer adları Naxçıvan diyarının qədim oğuz tayfalarına məxsus olduğunu bir
daha təsdiq edir ki, buna aşağıdakı nəticələri əlavə etmək olar.
1. Qədim türk tayfası olan çelkanların bir hissəsi Naxçıvan ərazisində yaşamış və bu tayfa adı
ərazinin toponimlər sistemində öz əksini tapmışdır. Babək rayonu ərazisində Çalxanqala, Çalxan
dağ oronimləri də qədim türk (Çalxan//Çalkan) etnonimi əsasında yaranmışdır.
2. Kitabi-Dədə Qorqud dastanında adı çəkilən sallaxana etnonimi bu ərazilərin türk yurdu,
oğuz yurdu olmasından xəbər verir.
3. Buzqov etnotoponimini araşdırarkən aydın olur ki, məhz bu toponimin qov/kov tayfaları
ilə deyil bus tayfaları ilə bağlılığı ərazinin daha qədim dövrlərə mənsub olduğunu sübut edir.
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ŞƏRUR DÜZÜNÜN BƏZİ ETNOOYKONİMLƏRİNİN
ETİMOLOJİ TƏHLİLİ
AYSEL EMİNOVA
AMEA Naxçıvan Bölməsi
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
ayselmetinoguz@gmail.com
NAXÇIVAN, AZƏRBAYCAN

Xülasə. Şərur düzünə daxil oykonimlərinin mənşəyinin araşdırılması göstərdi ki, ərazi
əskidən Azərbaycan türklərinə məxsus olmuşdur. Şərur doğma Azərbaycanın, Naxçıvanın bir
parçasıdır. Burada zəngin keçmişimizdən xəbər verən toponimlər çoxluq təşkil edir. Bu
toponimlər isə bizim şanlı tariximizdir. Bu əzəmətli tarix bizim tarixdir, türk tarixidir. Şərur
əzəldən türk məskəni olduğu üçün təbii ki, türk mənşəli toponimlər burada üstünlük təşkil edir.
Buradakı toponimlərin demək olar ki, hamısı türk mənşəlidir. Məqalədə də Şərur düzündə
yerləşən bir qisim etnooykonimlərin mənşəyi araşdırılıb, etimoloji təhlili aparılmışdır.
Açar sözlər: Şərur rayonu, etnooykonim, türk, Aralıq, Muğanlı, Kürçülü
Giriş. Yer adları xalqımızın mənəvi sərvətidir. Hər bir yaşayış məskəninin adı özündə
möhtəşəm bir tarix yaşadır. Bu əzəmətli tarix bizim tarixdir, türk tarixidir. Bütöv Azərbaycan
ərazisində olduğu kimi, Şərur düzü də zəngin onomastik vahidlərə malik bir yerdir ki, bunun bir
qolunu oykonimlər, yəni kənd yaşayış məskənlərinin adı təşkil edir.
Şərur əzəldən türk məskəni olduğu üçün təbii ki, türk mənşəli toponimlər burada üstünlük
təşkil edir. Buradakı toponimlərin demək olar ki, hamısı türk mənşəlidir. Məlum olduğu üzrə,
müxtəlif tarixi dövrlərdə-istər Hun imperiyası dövründə, istər xalqların böyük köçündə, istərsə də
oğuz yürüşləri dövründə və s. Cənubi Qafqaza, həmçinin Azərbaycana müxtəlif türk tayfaları
gəlmişdir. Yerli türk əsilli əhali yeni gələnlərin məskunlaşdığı yerləri onların öz adları ilə
adlandırmışlar. Məqalədə də Şərur düzündə yerləşən bir qisim etnooykonimlərin mənşəyi
araşdırılıb, etimoloji təhlili aparılmışdır.
Aralıq Şərur düzündə oykonimdir, yəni yaşayış məskənidir. Bu ad identik oykonimdir, yəni
təkrar yolu ilə yaranır. Belə ki, əhali bir yerdən başqa yerə köçərkən yeni yaşayış məskənlərinə
əvvəlkinin adını verirlər. Köçün məsafəsi uzaq olduqda ad eynilə qalır, yaxın olduqda isə
fərqləndirici sözlərdən (yuxarı, aşağı, birinci, ikinci və s.) istifadə olunur. Aralıq oykonimini şəffaf
toponimlər qrupuna aid etmək olar. Çünki yaşayış məntəqəsinin adı dilimizin öz daxili imkanları
əsasında yaranmışdır və mənası da aydındır.
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Aralıq toponimi bəzi mənbələrdə təsviri, bəzi mənbələrdə isə etnooykonim kimi göstərilir.
Təsviri toponim kimi Aralıq oykonimini təhlil edən tədqiqatçılar göstərirlər ki, mənaca bu söz “iki
yerin ortası”nı bildirir. Şərur rayonundakı Aralıq kəndləri Araz çayı ilə Arpaçay arasında
yerləşdiyi üçün bu cür adlanmışdır (10, s. 453). Tədqiqatçı F. Rzayevin fikrincə, bu adın müasir
leksikonumuzdakı “aralıq”, “orta” sözləri ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Sözün –ıq şəkilçisi
Azərbaycan dilində feillərdən isim və sifət düzəldən şəkilçi kimi işlənir. Bu halda “aral” kök
olaraq qalır və “aral” sözü “uca ər”, “ uca igid” mənasında olduğunu qeyd edir (12, s 196-197).
Bizim fikrimizcə, Aralıq oykoniminin türk Aral tayfasının adı ilə əlaqədar formalaşması daha
inandırıcıdır. Bu yaşayış məntəqə adı səlcuq oğuzlarından olub, sonralar monqolların arasında da
qeydə alınmışdır. Bəzi tədqiqatlara görə arallar tarix səhnəsinə eramızdan əvvəl II minillikdə
çıxmışlar. Aralıq etnoyokonimi “şöhrətli Arallar” mənasındadır.
Ərəbyengicə Şərur rayonu ərazisində qeydə alınmış etnotponimlərdən biridir. Bəzi
tədqiqatçılar toponimdəki müxtəlif səs və səs birləşmələrinə əsaslanmaqla “Yengicə”
oykoniminin saklarla bağlı olduğu fərziyyəsini irəli sürmüş və bu oronimi “işıqlı saklar”, “ od
sakları” mənasında izah etmişlər. Ərəb komponentinin isə bu oykonimə ərəb istilasından sonra
əlavə edildiyi fikrini irəli sürmüşlər (12, s. 77). Qeyd edək ki, tarixən Şərurla eyni inzibati
vahidlərin tərkibinə daxil olmuş Dərələyə ərazisində də ərəblərlə bağlı Ərəbxəncəri, Ərəbkəndi
kimi toponimlər qeydə alınmışdır (9, s. 126). Bütün hallarda etnoyokonimdəki ilk komponentin
ərəblərlə bağlı olduğu şəksizdir. “Yengicə” komponenti isə şəksiz ki, dərindən araşdırmalıdır. Biz
“yengicə” komponentinin saklarla bağlı olduğunu və fonetik hadisələr nəticəsidə bu şəklə
düşdüyü fərziyyəsini qəbul etmirik. “Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti”ndə Yengicə
Yenicə oykoniminin fonetik şəkli kimi göstərilmişdir (1, s. 275). Lüğət tərtibçilərinin fikrincə,
Yenicə və Yengicə adlanan kəndlər əhalinin müəyyən hadisə ilə (əsasən torpaq çatışmamazlığına
görə) əlaqədar ana kənddən köçüb kənar yerdə yeni məntəqə salması nəticəsində yaranmışdır və
bu mənada oykonim “yeni kənd” mənasındadır. Bizim fikrimizcə isə, Yengicə və Ərəbyengicə
toponimlərinin yerli əhali arasında necə ifadə olunmasına diqqət yetirmək lazımdır. Çöl
materialları topladığımız dövrdə yerli sakinlər tərəfindən toponimin daha çox “Yeycə” və
“Ərəbyeycə” formasında tələffüzünə rast gəldik. Fikrimizcə, əhalinin bu formada tələffüzü
komponentin Yaycı türklərinin adı ilə bağlı olduğu fikrini irəli sürməyə imkan verir. Unutmamaq
lazımdır ki, kəndin adı 1728-ci il tarixli “İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri”ndə Yengicə kəndinin
digər adı kimi Qazançılar adı göstərilmişdir (2, s. 100) ki, Qazançılar da oğuzların bir qolu hesab
edilirlər.
Kosacan toponimini də bir sıra tədqiqatçıları etnooykonim hesab edirlər. Bu toponimin
struktur-semantik təhlilini aparan F.Rzayev göstərir ki, “kos” komponenti kaş/kas türkləri ilə
bağlıdır. Sözün tərkibindəki ikinci ac/ak komponeneti isə “uca”, “ucalmaq” mənasındadır. Sözün
sonundakı “an” komponentini isə tədqiqatçı mənsubluq şəkilçisi hesab etmişdir (12, s. 59.).
Beləliklə, müəllif toponimin məna yozumunu “müdrik kaslara məxsus yer” kimi vermişdir.
Aparılan tıhlilləri nəzərdən keçirdikdən sonra , tamamilə F. Rzayevin fikri ilə razılaşıb toponimi
etnooykonim hesab edirik.
Muğanlı etnooykoniminin struktur semantik təhlili də bu adın kökündə etnonimin
dayandığını göstərir. Şərur rayonu ərazisində yerləşən bu kəndin adı mənbələrdə daha iki formada
“Muğan” və “Muğancıq” şəkillərində də əksini tapmışdır (8, s. 168). Biz də bu toponimin həm
tarixi həm də, müasir formasını nəzərə alaraq etnooykonimin struktur-semantik təhlilini kompleks
şəkildə aparmağa çalışdıq. Hər üç formanın kökü hesab edə biləcəyimiz “Muğan” sözünü
etnonim, antroponim hesab edənlər vardır. Etnonim olaraq Muğanı bir sıra müəlliflər
muğ/maq+an şəklində izah edirlər. Bu izahda muğ/maq komponenti qədim Midiya tayfalarından
biri olan muğları/maqları ifadə edir. Sözün ikinci komponentini isə Ə.Dəmirçizadə və başqaları
İran dillərindəki –an cəm şəkilçisi ilə bağlayırlar (6, s. 38). T.Əhmədov da Muğan sözünü
etnonim kimi izah etmişdir. Lakin onun izahında bu ad qədim Midiya tayfaları ilə deyil, XVII
əsrdə şahsevən tayfalarından biri olan muğanlılarla əlaqələndirilmişdir (7, s. 66-67). Bəzi digər
müəlliflər isə Muğan adını hun hökümdarlarından birinin adı ilə bağlamışlar.
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Beləliklə, sözün Muğanlı formasında izah edərkən üç komponenti fərqləndirmək
mümkündür: Muğ+an+lı. “Muğ” sözü Midiya və Atropatenanın tarixində mühüm rol oynamış,
zərdüştiliyin məbədlərində dini ritualları yerinə yetirməklə vəzifələndirilmiş muğlarla bağlıdır və
Azərbaycan ərazisindəki Muğan adlı yer adlarının əksəriyyəti məhz bu tayfalarla əlaqədar
meydana çıxmışdır. Muğan sözünə əlavə olunmuş son komponent olan “lı” isə mənsubiyətlilik
bildirir və “Muğandan gələnlərin yaşadığı məkan”ı ifadə edir. Bu etnooykonimin tarixi forması
olan Muğancıq adındakı –cıq hissəsi isə kiçiltmə bildiri. Başqa sözlə desək Muğandan gəlmiş
tayfalar yeni yaşayış məskənlərini “Kiçik Muğan”, ətrafdakı qonşuları isə həmin kəndi
“Muğandan gələnlərin yaşadıqları yer” kimi adlandırmışdır. Tarixi mənbələrdə “Muğanlı” və
Muğancıq” toponimlərinin paralel olaraq qeydə alınmasını da məhz bununla izah etmək
mümkündür.
Kürçülü toponimi sturuktur-semantik təhlili və məna yozumu mübahisəli olan
etnooykonimlərdən biridir. Müxtəlif tarixi dövrlərdə kəndin adı “Kürçulu”, “Kürd Çüllü” və
“Kürdçülü” formalarında olmuşdur. Müstəqillik illərində kənd Kürçülü adlandırılmışdır.
B.Budaqov, Q.Qeybullayev kimi tədqiqatçıların fikrincə, bu toponim iki komponentdən (qurd və
çullu) komponentlərindən ibarətdir (5, s. 78). Bu müəllimlər toponimin ikinci komponentini türk
çullu tayfasının adı ilə bağlamışlar. Toponimin yozumu ilə bağlı başqa bir fikrin olduğunu yazan
A.Bağırov göstərirdi ki, kənd İrəvan əyalətinin Çullu kəndindən köçüb gələn kürdlər tərəfindən
salındığı üçün belə adlanmışdır (3, s. 155). İstənilən alda hər iki izahda bu toponimin
etnooykonim olduğu şəksizdir. F.Rzayev “kür” komponentini “coşqun, igid” mənalarında izah
etmiş, “çul” komponentinin isə tayfa adı ilə bağlamışdır (12, s. 194.) Çul tayfalarından
“Gülüstani-İrəm”də bəhs edən A.Bakıxanov bu tayfaları oğuz tayfalarının biri kimi göstərmişdir.
Türk tədqiqatçılarından R.Özdək onları hun (11, s. 60), F.Bayat isə peçeneq hesab etmişdir ( 4, s.
91).
Tədqiqat metodu. Məqalədə tarixi-müqayisəli metoddan istifadə olunub.
Nəticə. Təhlil olunan yer adları Naxçıvan diyarının qədim oğuz tayfalarına məxsus olduğunu
bir daha təsdiq edir ki, buna aşağıdakı nəticələri əlavə etmək olar.
1) Şərur düzünə daxil oykonimlərinin mənşəyinin araşdırılması göstərdi ki, ərazi əskidən
Azərbaycan türklərinə məxsus olmuşdur.
2) Aralıq oykoniminin türk Aral tayfasının adı ilə əlaqədar formalaşıb, səlcuq oğuzlarından
olub.
3) Yengicə kəndinin digər adı kimi Qazançılar adı göstərilmişdir ki, o da oğuzların bir qolu
hesab edilirlər.
Şərur doğma Azərbaycanın, Naxçıvanın bir parçasıdır. Burada zəngin keçmişimizdən xəbər
verən toponimlər çoxluq təşkil edir. Bu toponimlər isə bizim şanlı tariximizdir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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“DASTANİ - ƏHMƏD HƏRAMİ” POEMASINDA
FRAZEOLOGİZMLƏR
Fil.ü. f. d., b/m AYTƏN ƏHMƏDOVA
Gəncə Dövlət Universiteti, Filologiya
83-aytan@mail.ru
GƏNCƏ, AZƏRBAYCAN

Xülasə
Hər bir dilin leksik sistemində müxtəlif dil vahidləri vardır. Birləşmə şəklində işlədilən bu
leksemlər bəzən bir sözü ifadə etmək üçün istifadə olunur. Belə leksikləşmiş söz birləşmələri
dilçilik ədəbiyyatında frazeoloji vahidlər, məcmusu isə frazeologizmlər adlanır. Məqalədə
“Dastani- Əhməd Hərami”nin dilində işlədilmiş frazeoloji birləşmələr tədqiq edilmişdir. Belə ki,
məqalədə frazeoloji birləşmələrin sinonimliyi, derivasion xüsusiyyətləri, kommunikativ funksiya
araşdırılmışdır.
Açar sözlər: poema, frazeologizmlər, təhlil
Giriş
“Dastani- Əhməd Hərami” poeması XIII əsrdə Azərbaycan dilində yazılmış epik şeir
nümunəsidir. Əsər 1928-ci ildə türk alimi Tələt Onay tərəfindən aşkarlanıb, çap olunmuşdur. Eyni
zamanda o, əsərin Azərbaycan türkcəsində olduğunu da qeyd etmişdir.
Məqaləni yazmaqda məqsəd XIII yüzillikdə yazılmış dəyərli bir əsərin dil xüsusiyyətlərini
təhlil etməkdir. Daha dəqiq desək, əsərdəki frazeologizmləri aşkarlayıb, bu günümüzdə işlənmə
formaları ilə müqayisə etməkdir.
Məqalədən “Dastani- Əhməd Hərami” ilə bağlı yazılacaq dissertasiya işlərində, məqalələrdə
istifadə oluna bilər. Məqalə diaxron planda tədqiq olunmuşdur.
Məqalə təsviri metodla işlənmişdir. Eyni zamanda yeri gəldikcə müqayisəli tarixi metoddan
da istifadə olunmuşdur.
Əsərdə frazeologizmlərin tədqiqi
Frazeologiya yunan sözü olub, dildə mövcud olan sabit söz birləşmələrinin məcmusu
deməkdir [2, 88]. Frazeoloji birləşmələr nitq ifadəlilik, obrazlılıq, canlılıq gətirən, onu daha təbii,
təsirli edən dil vahidlərindəndir. Belə birləşmələrə sabit söz birləşmələri də deyilir. Frazeoloji
vahidlərin yaranma tarixi çox qədimdir. Onlar xalqımızın həyat tərzi, məişəti, məşğul olduğu
sənət- peşə inam və inancları, adət- ənənələri və s. ilə bağlı olaraq yaranmışdır. Məsələn, xəbər
almaq, saqqalı ələ vermək, o dünyalıq olmaq, duz- çörək kəsmək və s.
Frazeoloji vahidlər, əsasən, iki mənbə əsasında yaranır: I. Dilimizin daxili imkanları
hesabına, II. Alınmalar hesabına [5, 286]. “Dastani- Əhməd Hərami” poemasından götürülən
nümunədə də bunu müşahidə edə bilirik. Məsələn, yürəginə su səpildi (dilin daxili imkanları
hesabına), cüda düşmək (bir tərəfi alınma sözlərin hesabına).
Frazeoloji birləşmələr məcazi mənalı olur. Bunlar bir sözə - bir leksik vahidə bərabər olan
birləşmələrdir. Məsələn, 1. “Şaşı baxdım, cüda düşdüm bən andan” [3, 20]. 2. ”Dil açdı, söylədi
pərdə götürdi” [3,40]. “Dastani- Əhməd Hərami” əsərindən götürülmüş nümunələr də
frazeologizmlərin işləndiyini müşahidə edirik. Birinci cümlədə cüda düşmək (ayrı düşmək)ayrılmaq, ikinci cümlədə isə dil açdı- dilləndi, dedi mənalarında işlədilmişdir. Yəni cüda düşmək
və dil açmaq ifadələrini istər bədii dildə , istərsə də ümumi danışıq prosesində bir sözlə ifadə
edmək olur. Ancaq əsərə bədiilik qatmaq üçün bu tip birləşmələrdən istifadə olunur.
Fazeoloji birləşmələrin tərkibindəki sözlər həqiqi mənalarını itirir və yalnız məcazi mənada
işlədilir. Bu cəhətə görə onlar sərbəst (sintaktik) söz birləşmələrindən fərqlənir, yəni dildə sabit
birləşmə kimi müşühidə olunur. Komponentlərinin mənaca qovuşuq və ayrılmaz olması
frazeologizmlərin sabitliyini göstərir. Bu birləşmələrin quruluşunda məna birləşdirən və məna
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fərqləndirən əlamətlər vardır. Diferensial (məna fərqləndirən) əlamətlər bu tip birləşmələrin
mənaca rəngarəng olduğunu, inteqral (məna birləşdirən) əlamətlər isə bir frazeologizmin digərinə
uyğunluğunu göstərir. Frazeologizmlərin mənası tərkib üzvlərinin mənaları əsasında yox,
bütövlükdə müəyyənləşir. Bunların mənasına forma və məzmun vəhdəti baxımından yanaşmaq
lazımdır. Frazeologizmləri təşkil edən sözlər tərkibcə və sıraca sabit, mənaca bir leksemi ifadə
edir. Frazeologizmlər tərkibcə dəyişməz birləşmələrdir. Bunları dildə hazır şəkildə götürülüb
istifadə olunur. Onun tərkib hissələri bir- biri ilə möhkəm bağlıdır, sistem təşkil edir. Sabit söz
birləşmələrinin leksik tərkibi ən azı iki və ya üç sözdən təşkil olunur. “Dastani- Əhməd
Hərami”dən seçilmiş nümunələrə diqqət yetirək. Məsələn, İçindən keçirir nə söz, nə qovğa [3,
53], Bəni həsrət oduna yaxma, ey dost [3, 59], Ol aradan yolı kəsmişlər idi [3, 23]. Həman dəm
gögdəsindən başın aldı [3, 32]. İçindən keçirmək- fikirləşmək iki sözdən, həsrət oduna yaxmaq
(həsrət odunda yanmaq) – ayrılıq odunda yanmaq, ayrılmaq, üç sözdən, yolı kəsmişlər- (yolu)
bağlamaq, iki sözdən, gögdəsindən başın aldı (gövdəsindən başın ayırmaq)- (başın) kəsmək, üç
sözdən təşkil olunmuşdur.
“Dastani- Əhməd Hərami”nin lüğət tərkibində mühüm yer tutan frazeoloji sinonimlər əsərə
müxtəlif məna rəngləri verən ifadəli dil materiallarındandır. Bu ifadələr təsvir edilən hadisə,
şərait, surətlərini xarakterindən asılı olaraq müxtəlif üslub və məqsədlərlə mətndə işlədilmişdir.
Hərami dastanında “məlumat almaq və ya vermək” anlayışı ilə əlaqədar olaraq işlədilən feili
frazeoloji ifadələr bu cəhətdən diqqətəlayiqdir. Xəbər almadı [3, 93], xəbər oldu [3, 84], xəbər
verürlər [3, 76], xəbər bil [3, 91], xəbər alaydı [3, 94], xəbər ver [3, 48] və s. sözlər “nəyi isə
məlumat almaq və ya vermək” məhfumuna sinonim olan frazeoloji ifadənin dastanda işlənməsi
sinonimlərin üslubi xüsusiyyətlərindən irəli gələn bir haldır. Əsərdə işlədirmiş “...yaxdı hicr oduna
kəndözünü” (özü- özünü) [3, 56] - özünü hicran odunda yandırmaq və “...həsrət oduna yaxma” [3,
59] - ayrılıq, hicran, həsrət odunda yandırma kimi frazeologizmlər bir- biri ilə sinonimlik təşkil
edir. Məlumdur ki, bədii əsərdə eyni söz və ifadələrin təkrar edilməsi əsasən, onun üslubi
cəhətdən ağırlaşmasına, təsir qüvvəsinin azalmasına səbəb olur. Məhz sinonimlərin bu
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq “Dastani- Əhməd Hərami” əsərinin müəllifi onların işlənməsinə
xüsusi əhəmiyyət vermişdir.
Frazeoloji birləşmələrin çoxu feillə, az qismi isə başqa nitq hissələrinə ekvivalentdir. Feili
frazeoloji birləşmələr iş, hal- vəziyyət mənasında olub, əsasən cümlənin xəbəri vəzifəsində
işlədilir. Məsələn, Həqin qüdrətini yad edəlim [3, 19], Güləndam dəng oluban fikrə batdı [3, 34],
Fəda olsun yolunda dadlı canım [3, 55], Canına od düşüb sanki qudurdu [3, 69], Qara bağrum
bənim qərq oldu qanə [3, 65] və s. Bunları təşkil edən sözlər sabit birləşmənin ümumi mənasının
formalaşmasında əsas rol oynayır. Buna görə də belə birləşmələrin daxilindəki sözlər onların əsas
komponentləri olur. Feili frazeoloji vahidlərin çoxu cümlədə müəyyən obyekt tələb edir. Məsələn,
Xahiş edirəm, İbada göz qoyasınız (C. Əmirov).
Frazeoloji birləşmələrin isim komponentlərinin çoxu, feil komponentlərinin isə hamısı müasir
dildə müstəqil işlənən sözlərdir.
Leksik cəhətdən əlaqədar olan sözlərin derivasion bağlılığı nəticəsində geniş və ya dar
səciyyəli frazeologizmlər yaranır. Derivasion məna bağlılığına görə əl və almaq sözləri müəyyən
semantik söz qrupları ilə birləşə bilər: əl vermək, əl tutmaq, əl qaldırmaq; xəbər almaq, söz
almaq, tərbiyə almaq və s. Lakin əl və almaq sözləri baxmaq, görmək, qaçmaq tipli sözlərlə
birləşə bilmir. Çünki bu sözlərlə əl və almaq sözü arasında derivasion məna bağlılığı yoxdur.
“Dastani –Əhməd Hərami” əsərində işlədilmiş çıxmaq sözü də bu qəbildəndir. Nümunələrə diqqət
yetirək: “Başın çıxardı, kim baxaydı andan”[ 3, 32] , “Kərəm eylə sözümdən çıxma, ey dost” [3,
59], “Əl alışıb yenə taxta çıxarlar” [3, 87], “Alıb bəylər başın meydanə çıxdı” və s. Nümunələrdə
istifadə edilmiş çıx (maq) leksemi bir neçə mənanı ifadə etmişdir. Başın çıxarmaq- (başın)
göstərmək, sözündən çıxmaq- sözə baxmamaq, dinləməmək, taxta çıxmaq- şah olmaq, vəzifəyə
keçmək, meydana çıxmaq – meydana və ya məlum toplanış yerinə gəlmək və s. mənalarda
işlədilmişdir.
Baku Engineering University

22

Baku/Azerbaijan

Bədii ədəbiyyatda bəzən cümlə tipli frazeologizmlər işlədilməkdədir. Cümlə tipli
frazeologizmlər kommunikativ funksiya daşıyır. Buna görə də bunlara kommunikativ
frazeologizmlər deyilir [4, 219]. Kommunikativ frazeologizmlər öz forma və məzmununa görə
cümləyə bərabərdir, bütöv bir məlumatı bildirir. Məsələn, “Sevincdən dərisinə sığmaz oldu”[3,
97], “Həlak edib işini bitirdi” [3, 103], “Yürəginə su səpildi” [3, 106], “Gögdəsində başın aldı” [3,
32] və s.
Bəzən frazeoloji vahidlərin yaranmasında rəvayətli ifadələr mənbə rolunu oynayır. Rəvayətli
ifadələr əsasında formalaşmış bişmiş toyuğun gülməyi gəlmək, dəvəsi ölmüş ərəb, başı əlhəd
daşına dəymək və s. kimi frazeoloji vahidləri bu qəbildən saymaq olar [ 1, 47].
Nəticə
Uzun bir inkişaf yolu keçmiş dilimiz mükəmməl bir dildir. Biz dilimizin zənginliyini
“Dastani- Əhməd Hərami” əsərini tədqiq edərkən müşahidə etdik. Beləliklə, ümumxalq
təfəkkürünün məhsulu olan frazeoloji birləşmələr istər XIII əsrdə, istərsə də müasir dövrdə eyni
məna kəsb etmişdir. Bunu aşağıdakı cədvəldə də görmək olar:
“Dastani- Əhməd Hərami” əsərində mənası
cüda düşdüm – ayrıldı, ayrı düşdü
dil açdı- dilləndi, dedi
həsrət oduna yaxma- ayrılmaq, ayrılıq çəkmək
yolu kəsmişlər - bağlamaq
gögdəsindən başın aldı- öldürdü
fikrə batdı- fikirləşdi
canına od düşüb- həyəcanlanmaq
qara bağrum bənim qərq oldu qanə kədərləndi
sözümdən çıxma- dinlə, sözümə bax
taxta çıxarlar- hakimiyyətə gələrlər
sevincdən dərisinə sığmaz oldu- sevincinin həddi- hüdudu olmadı
işini bitirdi- öldürdü
yürəginə su səpildi- sakitləşdi

Müasir qrammatikamızda mənası
ayrıldı, ayrı düşdü
dilləndi, dedi
ayrılmaq, ayrılıq çəkmək
bağlamaq
öldürdü
fikirləşdi
həyəcanlanmaq
kədərləndi
dinlə, sözümə bax
hakimiyyətə gələrlər
sevincinin həddi- hüdudu olmadı
öldürdü
sakitləşdi
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“CODEX CUMANICUS”DA QƏDİM LEKSİK ÜNSÜRLƏR
İMANYAR QULİYEV
Bakı Dövlət Universiteti
Filologiya/Türkologiya
irbdu@yahoo.com
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XÜLASƏ
Qədim və orta əsrlərdə türk coğrafiyasında üç böyük xalq ön planda görünür ki, onlardan biri də qıpçaqlardır.
Qıpçaqların yazı mədəniyyəti və ədəbiyyatı uyğur və oğuzlardan geri qalsa da, türkoloji araşdırmalar baxımından xeyli
dil materiallarını ehtiva edir. XIII əsrin sonrları - XIV əsrin ortalarında italyan tacirlər və alman missionerlər tərəfindən
yazıya alınan qıpçaq əsəri “Codex Cumanicus” da bu qəbildəndir. Bu məqalədə qədim türk dilinə [Orxon-Yenisey və
uyğur abidələri] xas bəzi leksik ünsürlərin latınca yazılmış ilk türk əsəri “Codex Cumanicus”da izləri, işlənmə
şəkilləri, məruz qaldığı dəyişikliklər, məna daralmaları və ya genişlənmələri araşdırılmışdır. Məqalədə tədqiqata cəlb
edilən dil materialları və aparılan müqayisələr həm ərazi, həm də mədəniyyət baxımından əsas türk-müsəlman
mərkəzlərindən aralıda yerləşən qıpçaqların dilində qədim türk dilinə xas leksik ünsürlərin yaşadığını və üstündən altı
əsr keçsə də, ilkin mənalarını qoruduğunu göstərir.
AÇAR SÖZLƏR: Codex Cumanicus, qıpçaq, uyğur abidəsi, qədim türk dili, Orxon-Yenisey abidələri
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ANCIENT LEXICAL ELEMENTS IN CODEX CUMANICUS
SUMMARY
In ancient and medieval Turkic geography, three great peoples appeared in the foreground that, one of them
being the Kipchaks. Although the written culture and literature of the Kipchaks lags behind the Uyghurs and Oghuzs,
they contain a lot of linguistic material in terms of Turkic studies. The Kipchak work Codex Cumanicus, written by
Italian merchants and German missionaries at the end of the thirteenth century - in the middle of the fourteenth
century, is similar. This article examines the traces of forms of use, changes, narrowing or expansion of the lexical
elements of the ancient Turkic language [Orkhon-Yenisey and Uyghur monuments] in Codex Cumanicus − the first
Turkish work which written in Latin. The language materials and comparisons involved in the article show that the
language of the Kipchaks, which is far from the main Turkic-Muslim centers both in terms of territory and culture, has
lexical elements typical of the ancient Turkic language and retains its original meanings, although six centuries have
passed.
KEY WORDS: Codex Cumanicus, Kipchak, Uyghur monument, ancient Turkic language, Orkhon-Yenisey
monuments
ДРЕВНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В «CODEX CUMANİCUS» ИМАНЯР КУЛИЕВ
РЕЗЮМЕ
В древние и средневековые времена на переднем плане стояли три великих народа, одним из которых
были кыпчаки. Несмотря на то, что письменная культура и литература кыпчаков отстает от уйгур и огузов,
они содержат большое количество лингвистических материалов с точки зрения тюркологических
исследований. Одним из таковых является перенесенное на бумагу итальянскими купцами и немецкими
миссионерами в конце XIII - начале XIV века кыпчакское произведение «Codex Cumanicus». В этой статье
исследуются следы некоторых лексических элементов, присущих древнетюркскому языку [орхоноенисейские и уйгурские памятники], методы использования, изменения, которым они подверглись, их
смысловые сужения и расширения в первом тюркском произведении, написанном на латыни, «Codex
Cumanicus». Исследуемые в статье языковые материалы и сопоставления показывают, что язык кыпчаков,
далекий от основных тюрко-мусульманских центров, как по территории, так и по культуре, имеет
лексические элементы, типичные для древнетюркского языка, и сохраняет свое первоначальное значение в
течение 6 веков.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Codex Cumanicus, кыпчак, уйгурский памятник, древнетюркский язык, орхоноенисейские памятники

GİRİŞ
XIII əsrin sonları - XIV əsrin ortalarında Qara dənizin şimalında bir qıpçaq şəhərində
yazıldığı ehtimal olunan CC məhz o bölgəyə aid əlimizdə olan qiymətli qıpçaq abidələrindən
biridir. “Kumanların, yəni qıpçaqların kitabı” mənasına gələn bu abidə dövrümüzə qədər gəlib
çatan latın [qotik] əlifbası ilə yazılmış ilk türk abidəsidir. Abidənin yeganə əlyazması İtaliyanın
Venesiya şəhərində Santa Markus kitabxanasında saxlanılır.
CC-nın italyan bölümü adlanan 1-55-ci vərəqləri ticarət işlərini asanalaşdırmaq, alman bölümü adlanan 56-82-ci vərəqləri isə qıpçaqlar arasında xristianlığı yaymaq məqsədilə tərtib edilmişdir. Yazılma məqsədi əsərin məzmununa təsir etmişdir. Belə ki, italyan bölümü italyanca-farscaqıpçaqca lüğətdən, alman bölümü isə əsasən “İncil”dən tərcümələrdən, qıpçaq dilinə çevrilmiş
xristian dini məzmunlu nəğmələrdən, qıpçaq dilində notla yazılmış bir dini nəğmədən, qıpçaq
folkloruna aid 52 tapmacadan və atalar sözlərindən, həmçinin latınca-qıpçaqca və qıpçaqcaalmanca lüğət parçalarından və qıpçaq dilinin qrammatikasına aid latın dilində izahatdan ibarətdir.
Qədim türk dili ünsürlərinin, leksik vahidlərinin izlərinin qıpçaq əsəri “Codex Cumanicus”un
leksikasında araşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki qədim türk dili sonralar əsasən üç
istiqamətdə inkişafını davam etdirmişdir: oğuz, karluq [uyğur] və qıpçaq. Qədim türk dilindəki
leksik ünsürlərin CC-un lüğətində nə səviyyədə işləndiyini, hansı məna və şəkil dəyişikliklərinə
məruz qaldığını izləmək qədim türk leksikasının keçdiyi inkişaf yolunun qıpçaq dili konteksində
öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. CC-da qədim türk dili ilə səsləşən yüzlərlə söz vardır ki,
onlarım hamısını burada tədqiqata cəlb etmək mümkün deyildir. Burada daha nəzərəçarpan, dini
inancların izlərini daşıyan və CC mühitində müəyyən məna çalarları ilə zənginləşən bir sıra leksik
vahidlər araşdırılmışdır.
arı, aruk: CC-da “napak, murdar, günahkar” mənalarında aruksuz sözü işlənmişdir. Kim
yazux bilə daqı arıksuz köŋül bilə Teŋirniŋ yetəsin alsa, ol saqınır: “Emdi men arımen”. “Kim
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günahla və napak qəlblə çörək-şərab ayinini yerinə yetirsə, o “İndi mən təmizəm” deyə düşünər”
[63r2]. Bu söz qədim uyğur dilində arığsız şəklində eyni mənalarda işlənmişdir. Hətta bu sözdən
düzəlmiş arığsızlıq “murdarlıq, kirlilik” kəlməsi də var [QTAL, 2001: 76]. CC-da “pak, təmiz”
mənasında bir çox nümunələrin tərkibində işlənən arı sözünün ilkin variantı OYA-da və qədim
uyğur əsərlərində arığ [QTAL, 2001: 31, 76] şəklindədir. Bu arığ kökünə CC-da müstəqil şəkildə
rast gəlinmir, yəni o artıq son samitini ataraq arı olmuşdur. Yalnız yuxarıda verilən aruksuz
sözünün tərkibində qədim formasını qoruyub saxlamışdır.
oŋ “sağ, sağ tərəf” [39r]. Olturttı öz öz oŋında “Oturtdu özünün sağında” [70v]; oŋlu-sollu
“sağlı-sollu” [60v]; oŋ “əmin-amanlıq, salamatlıq, qurtuluş” Asrovıŋ bizgə teyirgil, meŋülik oŋğa
yetkirgil! “Hifzini bizə lütf et, Əbədi səadətə çatdır” [71r]; onlık “səadət” Bizgə teyir oŋlık nışan
“Bizə səadət nişanı çatdır” [69r]. Oŋal- “sağalmaq” [59r] oŋalt- “sağaltmaq” [58r]; Aqrıqımıznı
oŋaltqıl “Xəstəliyimizi sağalt, [dərdimizə dərman ol]” [69r].
Qədim uyğur dilində oŋ “sağ, qərb tərəf”, on-, onqul- “sağalmaq” [QTAL, 2001: 128] isim
və feilləri işlənmişdir. Ancaq on sözünə OYA-da rast gəlinmir. Maraqlıdır ki, oŋ “sağ tərəf” və
on-, oŋul- “yaxşılaşmaq, sağalmaq” sözlərində olduğu kimi, müasir dilimizdəki sağ və sağalmaq
sözləri kökləri də üst-üstə düşür. Qədim uyğur dilində fərq ondadır ki, oŋ- sözü şəkilçisiz də
hərəkət bildirir. Bu feil “Kitabi-Dədə Qorqud”da da bir neçə nümunənin tərkibində işlənir: Qara
donlu kafirə at dəpərəm, işümi sən oŋar! [KDQ, 2004: 128]. Bu qədim leksik vahidin izlərinə
dilimizin dialekt və folklor nümunələrində də rast gəlinir: oŋand “avand, asanlıq” Allah oŋandına
salan kimi.. [Gədəbəy folkloru örnəkləri, 2016, I c., 214]; oŋalmax “sağalmaq” [Qax, Zaqatala,
Çənbərək] [ADDL, 2007: 382]
oŋ- Qədim uyğur dilində oŋ- [Clauson, 1972: 169], OYA-da on- [QTAL, 2001: 45] “saralmaq, saralıb solmaq” mənalarında işlənmişdir. CC-da da oŋ- “saralmaq, saralıb solmaq” feilinə
oŋdım “saralıb soldum” nümunəsində rast gəlinir [18r].
aq- kökü və törəmələri. Aqın- “çıxmaq, yüksəlmək” [74v]; aqındır- “çıxartmaq, yüksəltmək”.
Meŋi tavqa aqındırdı “Əbədi dağa yüksəltdi” [69v]; aqırla- “şərəfləndirmək, müqəddəsləşdirmək” ulu kün aqırlap “bazar günü müqəddəs sayıb” [61r]; aqınquç “nərdivan” [82v].
OYA-da və uyğur mətnlərində ağ- feili və ondan düzələn feillər işlənmişdir: ağ-, ağdın“qalxmaq, yüksəlmək”, ağıt-, ağtur- “qalxmağa məcbur etmək” [QTAL, 2001: 30, 72]. KDQ-də
sifət kimi işlənmişdir: ağ alın “uca baş”, ağ ban “yüksək ev” − Ağ ban еvini qara yеriŋ üzərinə
dikdirmişdi. Ağ meydan “uca, hündür meydan” [KDQ, 2004: 175, 275, 156]. Ağac sözünün kökü
də “hündür, yüksək” mənası ilə əlaqələndirilə bilər. E.Əzizov “qalxmaq, çıxmaq” mənasında
işlənən ağ- feilinə Füzuli rayonu şivələrində təsadüf edildiyini qeyd edir: Qoyun dağa ağdı
[Horadiz]. Bu sözün həmin şivələrdə ağmax olmax “bir tərəfə qalxmaq [yükə aiddir]”
birləşməsinin tərkibində də işləndiyini nümunə ilə verir: Qoymagınan yük ağmax olsun [Xələfşə
k.] [Əzizov, 2016: 212].
ata / atta. OYA-da ata “ata”, atı “nəvə, kiçik kişi qohumu”, qədim uyğur dilində ata “ata”
[QTAL, 2001: 31, 78] nümunələrinə rast gəlinir. Ata sözü CC-da həm “ata”, həm də “tanrı”
mənalarında işlənmişdir. “Tanrı” mənası əslində “ata”nın, yəni böyüyün, ulunun məcazi
anlamıdır. Ata: ataŋnı, anaŋnı hormatlagil “Atana, anana hörmət et” [66v]. Tanrı: Ave Maria,
canıŋnı yarıttı ata nurı “Salam olsun sənə Məryəm, vücudunu nurlandırdı tanrı nuru” [69r]. Eyni
söz teŋri kəlməsi ilə birlikdə, yaxud da ayrılıqda işlənmiş və üç uqnum, yəni xristianlıqdakı “ata
oğul və müqəddəs ruh” inancındakı atanı – Rəbbi təyin etmişdir: teŋri ata “tanrı” [73r]. CC-da
atta “ata” [49r] variantına da rast gəlinir. Ata sözü ulu ata ifadəsində isə “baba, əcdad” anlamını
verməyə xidmət edir [49r].
oz-, oza- feilləri “geridə qoymaq, önə keçmək” mənalarına gəlir. Yürüp barçalarnı ozdıŋ
“Yüyürüb hamını ötdün” [71v]. Ozav isə eyni kökdən törəyib “keçmişdə qalan, geridə qalan,
keçmiş, əski” mənalarını bildirir [57v]. OYA və uyğur əsərlərində isə oz- “qabaqlamaq, ötüb
2

Nümunələr CC-un faksimilesindən götürülmüşdür, r – orijinal vərəqin ön, v – isə arxa səhifəsini göstərir.
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keçmək” [QTAL, 2001: 129] оzа kəlmis “əvvəlcə gəlmiş”, ozakı “keçmiş” [QTAL, 2001: 129]
nümunələrinə rast gəlinir.
Bitik “kitab”. CC-un italyan bölümündə bitik sözünə bir neçə yerdə rast gəlinir: bitik – taftar
“dəftər” [40v], bitik “yazı” [40v]. Hətta adlar bölümünün başladığı 30r səhifəsinin başında qədim
uyğur əlifbasında yazılmış bitik sözü vardır. Alman bölümündə isə xristianlıq konteksində bir çox
cümlələrdə “səmavi kitab, ilahi kəlam, İncil” mənasını kəsb etmişdir: Yesus Kristus bitik tilinçə,
Tatarça kutkardaçı “İncil dilində İsus Xristos, tatar dilində xilaskar” [61v]. CC-dakı qıpçaq
folkloruna aid bir tapmacada bitik isminin kökü olan biti- felinə nümunə də vardır: Biti-biti
bitidim, beş aqaçqa bitidim… “Yaz, yaz, yazdım, Beş ağaca yazdım..” [60r]. OYA-da biti“yazmaq” feili, uyğur əsələrində isə biti- və bitig kökündən törəyən yeddi söz işlənmişdir [QTAL,
2001: 33, 85].
teŋri “tanrı”. OY və uyğur abidələrində teŋri “tanrı” və ondan törəmə bir çox söz işlənmişdir
[QTAL, 2001: 49, 147]. CC-da teŋri sözünün həm fonetik variantları çoxdur, həm məna arealı
genişdir: Teŋri [69r] - teŋiri [62r] - teŋeri [62r] - teŋir [62r] - teŋer [61v] “tanrı, yaradan”. Sizgə
yakşı söz Teŋeri söz aytkaymən “Sizə yaxşı söz - Tanrı sözü danışıram” [61r].
CC-da teŋri sözünün müxtəlif fonetik variantlarda yazılması maraq doğurur və bir neçə
səbəblə izah oluna bilər: Birincisi, ola bilsin ki, qıpçaq mühitində və şivələrində elə bu şəkillərdə
işlənmişdir. İkincisi, dini mətnlər bir deyil, bir neçə rahib tərəfindən yazılmışdır. Üçüncüsü,
qıpçaqların yazı ənənənəsi olduqca zəif idi. Yazı ənənəsində sözlərin müəyyən fonetik formalarda
yazılması get-gedə sabitləşmiş olur. Belə ki, CC-da “Müqəddəs Qriqor belə deyir” adlı bir mətndə
eyni sözün üç forması işlənmişdir: teŋri, teŋir, teŋeri [62r]. Dördüncüsü, xristanlıq bütün kütlələr
tərəfindən qəbul edilmiş və oturuşmuş din deyildi. Ona görə də xristian dini terminologiyası
yazıda hələ yeni-yeni sınanırdı.
Ol sözü qədim türk dilində həm üçüncü şəxsin təki, həm də işarə əvəliyi kimi işlənmişdir.
CC-da da hər iki mənada işlənir: Qışta qara qula uvşapd[ır]. Ol, ışlıqdır. “Qışda qara qula
oxşayır. O, bacadır” [60r]; Bu gün aqırlalıq ol ulu künni, neçik ol yulduz köründi kün toquşı ol üç
xanqa “Bu gün o ulduzun şərqdə üç müdrikə göründüyü müqəddəs günü yad edək” [61v].
Yazı “çöl, düz, səhra”. OYA və qədim uyğur dilində yazı “çöl, düz, səhra” [QTAL, 2001: 55,
170] mənalarında işlənir. CC-da latınca prato [40r] sözünün qarşılığı kimi verilən yaz sözü “çayır,
çəmən, ova, düz” mənalarına gəlir. C.Klausona görə, bu söz bir bitki növünün adı olub fars
dilindən keçmişdir [Clauson, 1972: 1027]. Ancaq ehtimal ki, milli sözdür və əksər türk dillərində
“yayılmaq” mənasında işlənən yaz- feilindən düzəlmişdir. Belə ki türk dilində bir çox bitkilərin
adlandırılmasında onların xüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. Ola bilsin ki, bu bitki heyvanların əsas
qidası olduğuna görə onun yayıldığı yerlərə də yazı “yaz bitkisi ilə bol olan, otlaq” deyilmişdir.
Qeyd edək ki, “düz, ova, çöl” mənasında digər qıpçaq əsərlərində yazı, yalnız CC-də yaz sözü
işlənmişdir [KTS, 2007: 316]. Yazı sözü dilimizin dialektlərində [Aran Qarabağ, Laçın, Ordubad,
Şahbuz və s.] və yer adlarında [Qarayazı düzü] qorunub saxlanmışdır [ADDL, 2007: 544].
Bəy sözü OYA-da, qədim uyğur dilində, digər qıpçaq əsərlərində [KTS, 2007: 28], həmçinin
KDQ və “Divani-lüğat-it-türk”də bəy, bəg şəkillərində “bəy, əmir, ağa, əsil-nəcabətli, igid”
mənasında işlənmişdir [Clauson, 1972, s323]. Bu söz CC-da dünyəvi məna ilə yanaşı, dini məna
da kəsb etmişdir. 1. beg latınca qarşışlığı prinsep farsca qarşılığı padişah “şahzadə, bəy, paşa”
[45v]; bəy lat. qarş. baronns, farsca qarşılığı amir “feodal, ağa, əmir” [45v]. 2. yol göstərən,
rəhbər, peyğəmbər, rəbb, tanrı” mənalarında: Ave, qız, kimdən atasız // qurtley tuvup beyimiz
Yesus “Salam, bakirə, kimdən atasız qurdcuq kimi doğuldu rəhbərimiz İsa” [69v] ; Ave saa, Kız,
saqınqan // Bey Teŋrini həm tiləgən // meŋü yıllarnı, kim ertməz // meŋülükgə nə tügənməz.
“Salam sənə, bakirə, düşünən // Rəbb Tanrını və diləyən // əbədi illərini ki keçib getməz //sonsuza
qədər tükənməz” [72v].
M.Arqunşah hesab edir ki, qədim türk dilində işlənən bəy sözü ilk dəfə CC-də xrisanlığa aid
termin kimi "oğul, rəbb" anlamında işlənmişdir” [Argunşah, 2017: 9]. Qeyd edək ki, bu söz qədim
uyğur-manixey dini mətnlərində, yəni tərcümələrdə “rəbb” mənasında dini çalar bildirmişdir.
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Yəni bu sözün başqa inanc sistemində “rəbb” mənasında işlənməsi yeni deyildir: ölügüg tiriglügli
beg ay teŋri “ölüm və həyat gətirən ay tanrısı.” Hətta burada bey teŋri ifadəsi də vardır: bilge beg
teŋri Mar Nev Manı [Clauson, 1972: 323].
Bedük - bədük sözü “uca, hündür” mənasında OYA və qədim uyğur əsərlərində işlənmişdir
[QTAL, 2001, 33, 82]. CC-da isə “uca, ulu, müqəddəs” anlamında işlənir: Şükür barçadan beyik
Teŋrigə, daqı yerdə bazlıx egi köŋülni kişigə! “Hər şeydən uca tanrıya şükür olsun, Yer üzündəki
təmiz qəlbli insanlara sülh, salamatlıq olsun!” [61v]
Bügü “peyğəmbər” bügülərdən ulam ol sözləp turur “O peyğəmbərlər vasitəsilə danışmışdır”
[74v]. Bügü - bögü sözü qədim uyğur dilində “hikmət” [QTAL, 2001: 88], OYA-da “qəhrəman”
[QTAL, 2001: 34], “Divani-lüğat-it-türk”də “ağıllı, müdrik” [Divani-lüğat-it-türk, 2006: I c., 428]
mənalarında işlənmişdir. Bu söz “cadu, ovsun” mənasında türk dilində büyü, qazax dilində buyıv
şəklində hal-hazırda işlənməkdədir. KTS-də CC-dakı bu söz “müdrik, hakim” kimi tərcümə
edilmişdir [KTS, 2007: 39]. Bu sözün dini bir məna yükü olmasaydı, CC-də dini mətndə
“peyğəmbər” mənasında işlənməzdi. Peyğəmbər mənasında eyni zamanda latınca profet, fars
mənşəli payqambar sözlərindən istifadə edilmişdir. “Türk dillərinin etimoloji lüğəti”ndə bügü
sözü aid “müdrik, kahin, sehrbaz, cadugər, şaman” [Севортян,1978: 293-294] mənalarında izah
edilmişdir ki, bunlar da qədim inancların izlərini xatırladır.
Yek “şeytan” məs. tuşman yekni sən sürgül, sən bizni yarılqagil “Düşmən şeytanı sən qov,
sən bizi bağışla” [73v]. Soqd dilindən uyğur dilinə tərcümə edilən manixeyizm inancına aid
“Xuastuanift” əsərində yek sözü eyni mənada bir neçə dəfə işlənmişdir: “Anığ kılınçlığ Şmnuluğ,
biş türlüq yeklərlüqün sönqüşdi - “Bəd əməllər şeytanı Şmnu, beş cür şeytana qarşı vuruşdu”
[Rəcəbli, 2010: s.140]. Yek sanskrit mənşəli olub yaksa sözündən gəlir [Clauson, 1972: s.910] və
manixeyizmin izi kimi dildə qalmışdır.
Bununla yanaşı, CC-da tamu “cəhənnəm”, uçmaq “cənnət”, ündə- “çağırmaq”, kaçan “nə
vaxt”, kövlək “köynək”, sövək “sümük”, us “ağıl”, birlə “ilə”, tün “gecə” kimi OY və uyğur
abidələrində işlənən onlarla sözlərə rast gəlinir.
NƏTİCƏ
Tədqiqata cəlb edilən dil materialları və aparılan müqayisələr göstərir ki, CC OYA-dan 6-7
əsr sonra yazılmasına baxmayaraq, qıpçaqların dili qədim türk dilinə xas leksikanı böyük ölçüdə
qorumuşdur. Eyni zamanda bəzi sözlər əlavə olaraq dini məna kəsb etmişdir ki, bu sözlər də OYAdan çox, dini məzmunlu uyğur abidələri ilə səsləşir. Həmçinin CC-da ilkin mənasını saxlayan qədim sözlərin [oŋ, aq-] folklor və dialketlərdə rast gəlindiyini, bəzi qədim sözlərin [bügü] müasir
türk dillərində yaşadığını görürük. Eyi zamanda OYA və uyğur dilindəki ilkin mənasını saxlamaqla və genişləndirməklə varlığını davam etdirən, ancaq son səsi düşən sözlərə də rast gəlinir.
İXTİSARLAR:
CC – Codex Cumanicus, KDQ – Kitabi-Dədə Qorqud, KTS − Kıpçak Türkçesi Sözlüğü
OYA – Orxon-Yenisey abidələri, QTAL − Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti
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XÜLASƏ
Məqalədə Monqolustanda köçəri şəkildə yaşayan Duxa türkləri və dili haqqında məlumat
verilir. Bir qisim alimlər bunu müstəqil dil kimi səciyyələndirsə də, dialekt hesab edənlər də var.
Burada dilin fonetik quruluşundakı bəzi xüsusiyyətləri qədim türk dili və müasir Tuva dili ilə
müqayisə olunur, leksik quruluşunda, əsasən türk mənşəli sözlərdən bəhs edilir, morfoji və
sintaktik quruluşu ilə bağlı təsəvvür yaratmaq üçün isə Duxa dilində örnək mətn verilir. Nəticədə
Duxa dilinin Tuva dilinin dialekti olması fikri bir daha təsdiqlənir.
AÇAR SÖZLƏR: Duxa, Tuva, dil, dialekt
GİRİŞ
Azsaylı duxa türklərinin tarixi və dili haqqında məlumat azdır, bu dilin müstəqil bir türk dili
və ya Tuva dilinin bir dialekti olması mübahisəlidir. Duxa dili çox araşdırılmış bir mövzu deyil.
Hətta bu barədə Azərbaycan dilində heç bir elmi mənbə tapa bilmədik. Dünya arenasında
türkoloji tədqiqatlarda isə az da olsa, araşdırılmışdır. Mənbələrin əsas qismi ingilis, monqol və
türk dillərindədir. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bu dilin tədqiqatçısı Elizabeta Raqaqnindir. O,
2011-ci ildə Duxalar və dili haqqında çox mütəşəkkil bir monoqrafiyanı elm aləminə sunub –
Dukhan, a Turkic variety of northern Mongolia: description and analysist -Turcologica 76.
TƏDQİQAT
Duxa türkləri monqollar tərəfindən Tsaatan (“Tsaa” monqolca “maral” deməkdir, -tan isə
aidlik bildirən şəkilçi) adı verilmiş, türk etnosunun ən qədim izlərini özündə yaşadan, hal-hazırda
dili və kültürü məhvolma təhlükəsi ilə üzləşən, təxminən 500 nəfərlik bir toplum olub, yeganə
təsərrüfatları maralçılıq olan, Monqolustanda yaşayan dörd türk tayfasından biridir. Duxalar
Monqolustanın Xövsgöl əyalətinin şimalında, Tsaaqannur qəsəbəsində və tayqalarla əhatələnmiş
meşəlik bölgələrdə yaşayırlar (4, 87).
1921-ci ilə qədər Duxalar, Monqol İmperiyasının hakimiyyəti altında Tanno Uryanhay
sərhədindəki dağlarda yaşayan Soyonlar kimi rəsmi qeyddə idi. Ancaq Tanno Uryanhay sərhədi
1921-ci ildə Çar Rusiyasının süqutu ilə yeni qurulmuş SSRİ-nin xarici siyasəti nəticəsində
Monqol İmperiyasından ayrıldı. Tuva Respublikası öz müstəqilliyini elan etdi. Bu hadisə ilə Sovet
İttifaqı və Monqolustan Xalq Respublikası arasındakı sərhəd mövzusu müzakirə oldu və 1952-ci
ilə qədər müzakirələr davam etdi. Tərəflər sərhəddə razılığa gəldikdə, sərhəd bölgəsində yaşayan
53 ailənin vətəndaşlıq problemi də gündəmə gəldi. Ancaq 1955-ci ildə bu 53 ailədən ibarət
duxalar, öz iradələri ilə Monqol vətəndaşlığına müraciət etdi. Bundan sonra Monqolustanda
yaşayan duxalar dövrü başladı (1, 179). Monqollar 1960-cı ildə Duxaları dağdan endirib,
Tsaatan məhəlləsinə gətirməyə başladı. Təbii şəraitdə yaşamağa vərdiş edən duxalar yeni həyata
alışa bilmədilər. O dövrdə duxalar arasında xəstəliklər artdı, xüsusilə maralları xəstələndi,
tamamilə məhv oldu və onlar yaşadıqları Soyon dağlarına qaçmağa məcbur oldular. Hökumət
bunun qarşısını almaq üçün polis və təhlükəsizlik işçilərini təyin etsə də, bu uğurlu alınmadı. Bu
hadisə Monqolustan İnqilabçı Xalq Partiyasının başqanının icazə verməsinə qədər davam etdi,
sonda duxalar dağlıq ərazilərinə geri qayıtdı. Lakin inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq üçün
sosializmə əsaslanan qurulmuş hökumət duxaları mədəniyyətə məcbur etdi. 1956-cı ildə
Rençinlxümbe bölgəsindəki Aşağı Ağ Göldə qurulan Balıq Təsərrüfatında balıqçı kimi çalışmaq
üçün duxaları yenidən enməyə məcbur etdilər. Ağ Gölün kənarında Tsaqaannuur qəsəbəsi tikilmiş
və hər birində 30 otaqdan ibarət binalar da inşa edilmişdi. Bundan başqa elektrik stansiyası, uşaq
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bağçası və ibtidai məktəb də açılmışdı. Üstəlik, əlavə maaş da var idi. Nəticədə, Duxa gəncləri
burada məskunlaşmağa başladılar və 1970-ci ilə qədər dağda yalnız doqquz ailə qaldı. Bu vəziyyəti qiymətləndirən Monqolustan hökuməti, hadisənin faciəli tərəfini başa düşdü və duxaların
ənənəvi həyat tərzlərini, adət-ənənələrini qorumaq üçün əski qərarlardan imtina etdi. Buna görə
Tsagaannuur’u 1985-ci ildən bir Duxa qəsəbəsi olaraq elan etdi. O vaxtdan bəri duxalara pulsuz
qış paltarları vermək, yaşlılara pulsuz yemək yardımı, maral heyvandarlığına ayda 210 töhrə maaş
(həmin vaxt 45 ABŞ dollarına bərabər) kimi çoxyönlü sosial yardım və təhlükəsizlik fəaliyyətləri
həyata keçirildi. Bundan əlavə, tələbələr Duxa dili və mədəniyyətini qorumaq üçün Tuva Muxtar
Respublikası Qırmızı Dövlət Universitetinin Tuva dili və ədəbiyyatı şöbəsinə göndərildi.
Nəticədə, ənənəvi həyat davam etdirildi və maral heyvandarlığı inkişaf etdirildi. Lakin 1990-cı
illərdə Sosialist sistemin süqutu ilə Monqol hökuməti həm siyasi, həm də milli iqtisadi böhranla
üzləşdi. Bu vəziyyət duxaların da həyatına təsir etdi və onlar 2000-ci illərə qədər tamamilə
unuduldu. 2000-ci illərdə Monqolustanın iqtisadiyyatı yenidən inkişaf etməyə başladı. Bu hal
turizm sektorunun inkişafına da yol açdı. Hazırda isə bu gün də Monqolustana gələn turistlərin ilk
baş çəkdiyi yerlərdən biri “Maral adamlar” deyə tanınan duxaların çadırlarıdır (1, 180).
Onların etnogenizi ilə bağlı bir sıra fərqli fikirlər mövcuddur. Qədim Çin mənbələrində adı
çəkilən və duxalarla bağlı fikirlər kimi səslənən tu-po sözü vasitəsilə tuvalara aid edilməsi fikri
geniş yer tutur (tu-po→dubo→tuba→tuva). Bu fikrin tərəfdarları duxaları ayrıca bir qrup kimi
deyil, tuvalıların bir hissəsi hesab edir. Tərəfdarları Şağdarsüren, Badamhatan kimi Monqol
alimlərdir. Digər bir fikrə görə, duxaların əsli samodilərlə əlaqədardır. Bu fikrin bayraqdarları V.
Radlov, G. Georgi, A. Kastren kimi nəhəng türkoloqlardır. Prof. D. Yıldırım isə duxaları KDQ
abidəsindəki Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul adı ilə müqayisə edir (2, 29). 20-ci əsr qaynaqları isə
duxaları “Uranhay, Tayqa Uryanhay, Taiga İrged (tayqa xalqı(e( dgrİniO.,M .M - ə xalqı –
M. MeM8r r4(ra i n ,a İ,liliMtdSSdM
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Duxa dili məhvolma təhlükəsi ilə üzləşən dildir. YUNESCO’
nun bu dili "Təhlükə altında olan dillərin atlası"na (2010) daxil etməsi də bunun göstəricisidir.
Dili təhlükəyə aparan bir sıra səbəblər var. Övladlarının monqol dilində təhsil alması, duxacanın
yalnız danışıqda istifadə olunması, köçəri həyat sürmələri və s. kimi amillər əsas rol oynayır.
Hazırda duxalar ikidillidir – duxaca və Darhad monqolcasında danışırlar. “İkidillilik son illərdə
xeyli artmışdır. 1950-ci illərə qədər duxaların monqolca danışmadığı bildirilir” (4, 93).
Türk dillərinin təsniflərinə nəzər saldıqda belə bir dil adına rast gəlmirik. Yalnız son
zamanlarda bəzi tədqiqatlarda adı çəkilir. Bu tədqiqatlarda iki fərqli fikir mövcuddur. E. Raqaqnin
qeyd edir: “Duxalar Tuva Respublikasının şimalından – Toju və Tere-Höl’dən 1940-cı illərdə
gəlməyə başlayıblar. Duxa ailələri Tuva ədəbi dilinin inkişafa başladığı və dialektlərə təsir
göstərdiyi illərdə Tuvanı tərk etdilər. Şərqi Tayqa meşələrində yaşayan duxalar Tojudan gəlmə,
qərbi Tayqalarda yaşayan duxalar isə Tere-Höl’dən gəlmə duxalardır. Bir neçə fakt göstərir ki,
Duxa ilə Toju, Tuva dilinin Şimal-şərq qrupu dialektlərinə aiddir” (5, 154). Deyilənlərdən belə
anlaşılır ki, duxacanın dialekt və ya müstəqil dil olması ilə bağlı iki mövqe var. Məsələyə aydınlıq
gətirmək üçün əldə etdiyimiz materiallar vasitəsilə duxacanı qədim türk dili və Tuva dili ilə
müqayisə edə bilərik.
Duxa dilindəki saitlərin kəmiyyətinə görə uzun, qısa və normal tələffüz olunan növləri var.
Dodaqların vəziyyətinə görə isə dodaqlanan və dodaqlanmayan olmaqla iki qrupa ayrılır. Bundan
əlavə, bu dildə farinqal səsləri də görmək mümkündür. Buradakı farinqal səslərə qədim türk
dilindəki qısa saitlər, təmiz səslərə isə qədim türk dilindəki ilkin uzanma uyğun gəlir, məs.: aht
(dux.) – at (q.türk.) – at (az.) ~ at (dux.) – āt (q.türk) – ad (az.) , oht (dux.) – ot (q.türk) – ot (az.) ~
ot (dux.) – ōt (q.türk) – od (az.) və s. Eyni hadisə Tuva və tofalar dilində də özünü göstərir.
Burada qədim türk dili ilə müqayisədə bir sıra səs dəyişmələri də görünür. Qədim türk dilində söz
ortasında olan a səsini burada i səsi əvəz edir: a>i, məs.: qarïn > hïrǝn, tap > tïhp və s. Qədim türk
dilində olan bəzi ikihecalı sözlər burada birhecalı sözə çevrilir və saiti uzun tələffüz edilir, məs.:
oġul →ōl, aġïz → ās, soġuq → sōk və s. Qədim türk dilində ikihecalı olan sözlərin bəzisi Tuva və
tofalar dilində də bir hecalıya keçərək, uzun tələffüz olunur, həmin səslər Duxa dilində isə burun
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saitinə çevrilir, məs.: süŋük (q.türk.) - s k (tuv., tof.) – sök (dux.), siŋir (q.türk.) – s r (tuv., tof.) –
s r (dux.) və s. E.Raqaqnin fikrincə, intervokalda ŋ səsinin itməsi ilə yaranan uzun səslər Duxa
dilində burun səsinə keçir (5, 155). Bəzi samitlərdə də fərqli xüsusiyyətlər özünü göstərir. Qədim
türk dilində söz əvvəlində y samitini Duxa dilində ǰ və ỹ, Tuva dilində č, tofalar dilidə ń əvəz edir,
məs.: yēr (q. türk.) – ǰer (dux.) – čer (tuv.,tof.), yon (q. türk.) - ỹon (dux.) - čon (tuv.) – ńon (tof.)
və s. E. Ragagnin ỹ samitinin qədim türk dilindəki ń samitindən qaynaqlandığını qeyd edir: tuńaġ
(q.türk) - tuỹǝγ (dux.), bańak (q.türk) - mïỹak (dux.), qoń (q.türk) - hoỹ (dux.) və s. (3,419). Samit
səslərdə bu kimi dəyişmələri də qədim türk dili ilə müqayisə edə bilərik. Söz əvvəlində - q>g: qār
(q.türk.) >gar (dux.), qara> gara, q>h: qāt > hat, k>g: kör>gör (bu üç xüsusiyyət Tuva və tofalar
dilində qədim türk dilində olduğu kimidir), k>h: kül>hül, k l>höl və s. Söz ortasında – z>s:
tuzak>tusak, qïzïl>gïsǝl və s. Bu xüsusiyyət Tuva və tofalar dilində z kimi qalır. Söz ortasında
intervokal mövqedə p samitinin h samitinə keçdiyini də görürük: p>h: köpük (q.türk.) > göhhǝk
(dux.) . Söz sonunda isə qədim türk dilində olan ğ samitini burada y əvəz edir: ġ> γ: qatïġ> gahtǝγ,
tāġ>taγ, sarïġ>sarǝγ və s. Bu xüsusiyyəti nə Tuva, nə də tofalar dilində görmək mümkün deyil,
həmin dillərdə ğ qədim türk dilində olduğu kimi qalır. Qeyd etmək olar ki, qədim türk dilində
olan bəzi sözlərə Duxa dilində metatezaya uğramış şəkildə rast gəlirik: öhkpe < öhpke < öpke,
gahkpa < gahpka < qapqa, öskǝs < ögsüz və s. Bu kimi sözlər Tuva və tofalar dilində də eyni
hadisəyə məruz qalmışdır.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, E. Raqaqnin Duxa dilini Tuva dilinin bir dialekti hesab
edir. O, duxacanın Toju dialekti ilə bəzi oxşar xüsusiyyətlərini göstərir. Tuva dilində č ilə
başlayan sözlər, dialektlərdən yalnız Toju dialektində və duxacada ǰ və ỹ kimi özünü göstərir,
məs.: čoru (tuv.) – ǰoru (toju dia.) – ǰoru (dux.) “getmək”, čok (tuv.) – ǰok (toju dia.) – ǰok~yok
(dux.) “yox”, čaŋgïs (tuv.) – yaŋgïs (toju dia.) – ǰaŋgis ~ yaŋgïs (dux.) “yalnız”, čōn (tuv.) - yōn (
toju dia.) - ỹōn ( dux.) “qalın, yoğun”, čan (tuv.) – yan (Toju dia.) – ǰan ~ yan (dux.) “yan, tərəf”
və s. Duxa dilində burun səsləri özünü xüsusi şəkildə göstərir. Duxa dilində və Toju dialektindəki
burun y səsi bütün mövqelərdə olur, şəkilçiyə də təsir edə bilir (5,155). Bundan əlavə, -sa şərt
şəkilçisini də qeyd edə bilərik ki, yalnız duxacada və Toju dialektində görürük. Bu xüsusiyyət nə
Tuva ədəbi dilində, nə də onun digər dialektlərində mövcud deyil. Nümunə: barsam (dux.) –
barsam (toju dia.) – bardïm ize (tuv. Dilinin qərb dialektində) barzïmza (tuv. ədəbi dilində,
mərkəzi dialektdə və digər dialektlərində) “gəlsəm” (5, 156). Leksik xüsusiyyətlərində isə xüsusi
terminoloji əhəmiyyət kəsb edən maralçılıq sözlərində oxşarlıq görünməkdədir, məs.: ivi (dux.) –
ivi (toju dia), daspan – daspan və s (5, 156). Göründüyü kimi, həm fonetik quruluşunda, həm
leksikasında, həm də morfologiyasında Toju dialekti ilə oxşarlıqlar mövcuddur.
Leksik qatına nəzər saldıqda, sözlərin əsas qismini türk mənşəlilər, alınmaların isə əsasını
monqol mənşəlilər təşkil etdiyi görünür. Bu dilin özünəməxsus xüsusiyyətləri termin səciyyəli
sözlərində də görünür. Köçəri həyat sürən duxaların əsas ənənəvi məşğuliyyətləri maralçılıq
olduğundan bu sahə ilə bağlı xüsusi maralçılıq terminləri özünü göstərməkdədir: šulǝn “şimal
maralının yediyi bir bitki”, eerǝmeeš “şimal maralındakı uşaq yəhəri” , anhay, ehsǝrǝk və hokkaš
“şimal maralının yeni doğulmuş balası”, taspan “bir yaşlı şimal maralı” , tongǝr “iki yaşdan
balaca erkək şimal maralı” , tongǝy “iki yaşdan balaca dişi şimal maralı”, ehter “erkək şimal
maralı”, töŋhǝr və usǝn put “kiçik erkək şimal maralı”, tüktǝɣ mĩĩs və ya pir tüktǝɣ guuday
“qısırlaşdırılmış üç yaşlı şimal maralı” , ihxǝ tüktǝɣ guuday “qısırlaşdırılmış dörd yaşlı şimal
maralı”, üš tüktǝɣ guuday “qısırlaşdırılmış beş yaşlı şimal maralı”, ǰarǝ və guuday
“qısırlaşdırılmış şimal maralı”, pogana “gec vaxtda qısırlaşdırılmış şimal maralı”, mïndǝ “dişi
şimal maralı”, mïndǝǰak və ǰaš toŋgǝy “kiçik dişi şimal maralı” , hur toŋgǝy “iki dəfə balası olmuş
dişi şimal maralı” , tasfanaŋ “vəhşi şimal maralı”, iβǝ “şimal maralı”. E. Raqaqnin bu sözlərin hər
birinin türk mənşəli olduğunu, yalnız mïndǝ sözünün samodi mənşəli olduğunu qeyd edir (4, 89).
Bu dilin morfoloji və sintaktik quruluşuna nəzər salmaq üçün Duxa dilindən örnək bir mətn
verək: Teer üyede ihxǝ gïrɣannar urǝɣ-tarǝɣ ǰok aššak gatay ihxǝ taygada amǝdǝrap olǝrɣandǝrǝ.
Qədimdə iki qoca, uşaqsız olan bir ixtiyar xanımı ilə Tayqada yaşıyırmış. ǰaŋgǝs ïhttǝɣ öske mal
thaa ǰok. Yalnız itlə, başqa heyvanları yox. Gïrɣan sarǝɣ ïhttǝɣ ihxǝ gïrɣannar amǝdǝrap olǝrɣan.
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İki qoca yaşlı sarı it ilə yaşayırmış. Ïnǰaaš göhhjer polgan. Ondan sonra köçər olmuşlar. Munar thaa
ǰok. Minik də yox. Öön gohštaar. Çadırını daşıyıblar. ǰime thee ǰok. Heç bir şeyi yox. Gulaš
alhǝsǝn ǰühkteeš ihxeen göhhjǝp ǰorǝy parɣan. Çadırın örtüyünü daşıyaraq bərabər yaylağa göçmüş
getmiş. ǰaŋgǝs ïhtǝn ǰurhtta gaγan. Tək iti yurdda tərk etmişlər. Ol ïhtǝ ǰurhtta gaγanǝ ahštap suksap
ǰoraaš ol ïhtǝ pörǝ pola perɣen thööhǝləɣ ǰime. Tərk edilib, acıb-susayan o itin qurd olduğu
rəvayəti vardır (4, 95).
NƏTİCƏ
Son olaraq duxacanın müstəqil dil yox, Tuva dilinin bir dialekti olması qənaətinə gəlirik.
Onlar fərqli bir xalq deyillər, vaxtilə Tuvadan köçmüş ailələrdirlər. Hazırda dillərində bəzi
dəyişikliklər olsa da, Tuva dili ilə ortaq xüsusiyyətləri mövcuddur. Bütün bunlar deməyə əsas
verir ki, Duxa türklərinin dili Tuva dilinin dialektidir. Bu istiqamətdə olan araşdırmalar
türkologiyanın həll edəcəyi müasir problemlərdən biri olmalıdır.
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XÜLASƏ
Tezisdə əsas nitq hissələrindən biri olan sifət, sifətin əsas nitq hissələri arasında mövqeyi,
türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilçiliyində sifətin müqayisə dərəcələri ilə bağlı müxtəlif
yanaşmalar, Fərhad Zeynalovun sifətləri təhlil edərkən ortaya qoyduğu faktlar və s. fikirlər yer
alacaq.
Türk dünyasının dil tarixində sifətin müqayisə dərəcələri, sifətlərin isimləşməsi və müvafiq
mövzunun digər məqamları ilə bağlı hər zaman fikir ayrılığı olduğu üçün mövzu hər zaman
tədqiqat obyekti kimi çıxış edir. Tezisdə bu məqamlara da diqqət yetiriləcək. Türk dillərində,
xüsusən də Azərbaycan dilində sifətləri araşdırarkən Fərhad Zeynalov yaradıcılığına müraciət
etməmək mümkün deyil. Əsas nitq hissələri ilə bağlı mühazirələrin, seminar dərslərin təşkil
olunmasında tezisdən yararlanmaq olar. Fərhad Zeynalov yaradıcılığına müasir dilçilikdə mütləq
surətdə istinad olunur.
AÇAR SÖZLƏR: F.R.Zeynalov, türkologiya, sifətin dərəcələri, türk dilləri
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GİRİŞ
Türkologiyada əsas və köməkçi nitq hissələrinin sistemli və ardıcıl şəkildə ilk təsnifatı
görkəmli türkoloq, filologiya elmləri doktoru, professor Fərhad Ramazan oğlu Zeynalovun adı ilə
bağlıdır.
Fərhad Zeynalovun apardığı tədqiqatlardan sonra Azərbaycan dilçiliyində, eləcə də
türkologiyada əsas və köməkçi nitq hissələri arasındakı sərhəd müəyyənləşdirildi, köməkçi
nitq hissələrinə aid olunan bir çox sözlər bu qrup sözlərdən təcrid edildi, nitq hissələrinin
təsnifi prinsipləri elmi əsaslar üzərində bərqərar oldu [7, 6].
Əsas nitq hissələri arasında sifət özünəməxsus xüsusiyyələri ilə seçilir. Bu nitq hissəsi digər
əsas nitq hissələri kimi nominativ-lüğəvi mənaya malikdir, əsas spesifik xüsusiyyəti isə əlamət və
keyfiyyət anlayışını ifadə etməsidir. Azərbaycan dilində “sifət”, qaqauz dilində “alametçi”, tatar
dilində “sıyfat”, özbək dilində “sifat” kimi adlandırılan əsas nitq hissəsinin dil tarixində həm isim,
həm zərflərə oxşar xüsusiyyətləri olduğuna, həm də spesifik xüsusiyyətlərinin digər əsas nitq
hissələrinə nisbətdə azlığına görə ayrıca mövcudluğu hər zaman sual altında olmuşdur. Lakin
Fərhad Zeynalovun elmi tədqiqatları sifətlərlə bağlı konkret faktları ortaya qoydu. Ona qədər olan
tədqiqatlarda sifətlə isim arasında dəqiq sərhəd müəyyənləşdirilməmişdi. Yəni bəzi məqamlarda
əsassız yerə bu nitq hissələri fikir qarışıqlığı yaradırdı. Fərhad Zeynalovdan öncə türkologiya
sahəsində əsas mənbə Mirzə Kazımbəyin yanaşması götürülürdü. Mirzə Kazımbəy nitq
hissələrindən bəhs edərkən “sifət-zərf” adlı xüsusi qrup ayırmışdır ki, müasir dilçilik qaydalarına
söykənərək qeyd etmək olar ki, burada nümunə kimi verilən sözlər (tez, gec, yazın, uzaq və s.)
yalnız zərflərdir. F.R.Zeynalov Səlim Cəfərovun sifətlərin substantivləşməsi ilə bağlı fikirləri
üzərində tədqiqatlar aparmış, bu fikirlərin müsbət tərəfləri ilə yanaşı bəzi nöqsanlarının olduğunu
vurğulamışdır. Fikrimizcə, F.R.Zeynalovun iradları haqlıdır. Məsələn, Səlim Cəfərov “Gözəli
çirkindən, yaxşını pisdən seçmək lazımdır.” və “Gözəl işi vaxtında yerinə yetirdi.” cümlələrində
işlənən “gözəl” və “Gözəl” sözlərini substantivləşmiş sifət kimi göstərmişdir. Lakin morfoloji
qaydalara görə “gözəl” sözü isimləşmiş sifət olsa da, “Gözəl” xüsusi ismi haqqında bu fikri
demək yanlışdır.
Hər hansı bir sözün xalis sifət olub-olmamasını yoxlamaq üçün ona qüvvətləndirici ədatları
əlavə etmək lazımdır. İsimlər bu ədatlarla işlənə bilmir [6, 122].
Nümunələrə nəzər salsaq bu fikir özünü doğrultmuş olar: ən daş bina, lap qızıl üzük və s.
kimi işlətmək mümkün deyil. F.R.Zeynalov elmi dəlillərə söykənərək sübut etdi ki, hər hansı söz
təyin rolunda çıxış edirsə, hal, kəmiyyət, mənsubiyyət və s. şəkilçilər (leksik şəkilçi istisna
olmaqla) qəbul etmirsə, demək bu sifətdir.
Zərflərlə müqayisəyə gəlincə isə alim qeyd edir ki, sifət cümlədə feilə aid olsa və cümlə üzvü
olaraq zərflik rolunda çıxış etsə belə nitq hissəsi kimi yalnız sifət ola bilər.
Sifətin özünəməxsus xarakteri onun müqayisə dərəcələrinin olmasıdır. Dilçilikdə sifətin
müqayisə dərəcələri ilə bağlı fikirlərin tarixinə nəzər salsaq müəyyən fərqlər görərik. XX əsrin
əvvəllərində daha çox Azərbaycan dilçiliyində sifətin üç (müqayisə, kiçiltmə, üstünlük)
dərəcəsinin olması fikri müdafiə olunurdusa, həmin əsrin ortalarından etibarən 5 müqayisə
dərəcəsinin (adi, müqayisə, kiçiltmə, şiddətləndirmə və üstünlük) mövcudluğu haqqında fikirlər
formalaşmışdır. Professor Fərhad Zeynalova qədər mövcud türkoloji tədqiqatların əksəriyyətində
3 müqayisə dərəcəsi qeyd olunur. Fərhad Zeynalovun da tədqiqatları sifətin 5 dərəcə forması (adi,
müqayisə, üstünlük, kiçiltmə və çoxaltma) üzərində qurulmuşdur. Alim bu dərəcə formalarından
əlavə, bir çox dilçilik əsərlərində çoxaltma və ya şiddətləndirmə kimi qələmə verilən bəzi
məqamları “sifətlərin intesiv forması” adı altında izah etmişdir. O, buraya r, m, s, p samitlərinin
köməyi ilə əlamətin çoxluğunun əks olunma xüsusiyyətini (bumbuz, sapsarı, yamyaşıl və s.) aid
etmişdir. “Sifətlərin intensiv forması” anlayışına digər türkoloji tədqiqatlarda rast gəlinmir.
Müasir dilçilikdə də sifətin üç dərəcəsinin olması əsas fikir olaraq yerini tutub. Dil tarixində
isə adi dərəcənin sifətin müqayisə dərəcəsi olmadığını iddia edən dilçilər də az olmamışdır.
Fikrimizcə, bu əsassızdır. Çünki digər dərəcələr adi dərəcəyə nəzərən formalaşır.
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Sifət dərəcələrinin bütün ifadə formaları sifətlərin adi forması (dərəcəsi) əsasında yaradılır və
buna görə də adi dərəcəni sifət dərəcələrinin təyinində bir meyar kimi qəbul etmək lazımdır
[4,31].
Görkəmli dilçi alim Muxtar Hüseynzadənin bu sahədə tədqiqatlarına nəzər salsaq görərik ki,
sifətin 3 müqayisə dərəcəsini - adi, çoxaltma və azaltma dərəcələrini ayırmış, şiddətləndirmə və
üstünlük növlərini çoxaltma dərəcəsinə daxil etmişdir [1, 78-81. Buludxan Xəlilovun da sifətin
müqayisə dərəcələri ilə bağlı fikirləri Muxtar Hüseynzadə ilə eynilik təşkil edir [2].
Professor F.R.Zeynalov sifətləri tədqiq edərkən əsasən İ.A.Batmanovun, N.K.Dmitriyevin və
A.N.Kononovun fikirlərinə istinad etmişdir. Professor F.R.Zeynalovun dünya dilçilərinin bu
sahədəki tədqiqtlarına istinad etməsinə baxmayaraq, onun bəzi məqamlarda fərqli yanaşması
özünü büruzə verir. Akademik N.K.Dmitriyevə görə sifətin müqayisə dərəcələri standart bir
sxemlə, konkret qaydalarla izah olunmamışdır. O, keyfiyyətin zəifləmiş və güclənmiş formalarını
müqayisənin abstrakt (mücərrəd) forması adlandırmış, bu müqayisənin əsasən müəyyən morfoloji
göstəricilər əsasında formalaşdığını qeyd etmişdir. Digər müqayisə tipi kimi konkret müqayisə
dərəcəsini göstərmişdir. Konkret müqayisə dedikdə bir əşya və ya hadisənin əlamətinin
digərindən fərqli olduğunu, bu müqayisənin ədatların və s. köməyi ilə yarandığını nəzərdə
tutmuşdur[5, 97]..
Professor Fərhad Zeynalova qədər olan türkoloji tədqiqatlarda əsasən sifətlər keyfiyyət və
nisbi sifətlər olmaqla iki qrupa ayrılırdı və bəzi sifətlərin (substantivləşmiş və s.) hansı qrupa aid
olması haqqında pərakəndə fikirlər mövcud idi. F.R.Zeynalov bu terminlərin “əsli sifətlər” və
“düzəltmə sifətlər” termini kimi işlənməsini daha məqsədəuyğun hesab etmişdir. O,əsli sifətləri
daşıdığı məna xüsusiyyətlərinə görə altı qrupa ayırmışdır:
1. Mücərrəd keyfiyyət və əlamət bildirən sifətlər: zərif, incə, pis, yaxşı və s.
2. Rəng bildirən sifətlər: sarı, qırmızı, yaşıl, göy və s.
3. Əşyanın dadını bildirən sifətlər: turş, şirin, acı, şit, şor və s.
4. Müxtəlif ölçü, həcm və s. bildirən sifətlər: dayaz, dərin, nəhəng, xırda və s.
5. İnsan və heyvanların xarici əlamət və xüsusiyyətlərini bildirən sifətlər:arıq, kök, çəp və s.
6. İnsanların subyektiv münasibətlərini əks etdirən sifətlər: kobud, sakit, mehriban və s. [5, 105]
Bu bölgü Qəzənfər Kazımov yaradıcılığında da demək olar eynidir, fərq ondan ibarətdir ki, o,
yuxarıdakı bölgülərdə qeyd olunanları daha da konkretləşdirmiş, əsli sifətləri əlamət və keyfiyyət
bildirən sifətlər olmaqla daha iki qrupa ayırmışdır. 2, 4 və 5-ci bölgü üzrə qeyd olunanları əlamət
bildirən, digər bəndlərdəkiləri isə (1-ci bəndə əlamət bildirən sifətlər istisna olmaqla) keyfiyyət
bildirən sifət kimi təhlil etmişdir [3, 117-123].
Türkoloq nisbi sifətlərin yaranmasının iki üsulunu ayırmışdır. Birinci üsul daha məhsuldar
olub morfoloji yolla yaranan sifətləri özündə cəmləyir. Bu sifətlər əsasən adlardan və feillərdən
leksik şəkilçilər vasitəsilə ilə törənən sifətlərdir (məsələn; yağlı, duzlu, açıq, qorxaq və s.). Bu
məqamda F.R.Zeynalov feillərdən yaranan sifətlərlə feili sifətin fərqli xüsusiyyətlərinə
toxunmuşdur və qeyd etmişdir ki, türkologiya sahəsində əsas problemlərdən biri də feildən
düzələn sifətlə feili sifətin ayırd olunmasında fikir ayrılığının olmasıdır. İkinci üsul isə sintaksik
yolla yaranan sifətlərdir. Azərbaycan dili iltisaqi dil olduğuna görə birinci üsul daha çox özünü
göstərir. Ümumiyyətlə, Fərhad Zeynalov dilçilik görüşlərində söz yaradıcılığı probleminə geniş
yer ayırmışdır.
Fərhad Zeynalovun fikirləri müasir dilçilikdə də müdafiə olunur.
TƏDQIQAT METODU
Fərhad Zeynalovun elmi yaradıcılığını araşdırmaq üçün türk dillərinə dair müxtəlif ədəbiyyatlardan istifadə olunmuşdur. Yeri gəldikcə müqayisəli metoda da müraciət olunmuşdur.
NƏTICƏ
Aparılan tədqiqatlara əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, müasir dilçilikdə əsas nitq hissələri
olan sifətlə bağlı müəyyən fərqli məqamlar olsa da, Fərhad Zeynalovun elmi tədqiqatları və
fikirləri əsaslıdır, özündən əvvəlki fikirlərdən fərqlənir.
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ÖZET
Bitkiler günlük yaşantımızda ekolojik denge için önemli bir yere sahiptir. En eski Türkçe
bitki adları şüphesiz ki Türkçenin eski yazılı kaynaklarında da görülmektedir. Özellikle XI.
yüzyılda yazılan ve Türk dilinin ilk sözlüğü olarak kabul edilen Dîvanu Lugâtî’t-Türk’te bitki
adları daha çok sayıda rastlamak mümkündür. Günümüzde tarihten bu yana devam eden diller
arası etkileşimler süregelmekte ve bunun neticesinde Türk lehçelerinde bitki adlarının çoğaldığını
söylemek mümkündür.
Bu çalışmada, Dîvanu Lugâtî’t-Türk’te geçip günümüzde Azerbaycan Türkçesinin Nahçıvan
ağzının söz varlığında bulunmakta olan andız, kabak, kasni, kəklikotu-kəkotu, kəkürə, manda,
uşqun, üzərrik, yemiş, yemşan bitki adları ele alınacaktır. Söz konusu kelimeler art zamanlı
inceleme yöntemiyle leksik-semantik açıdan incelenecektir.
Açar Sözcükler: Bitki adları, Dîvanu Lugâtî’-Türk, Nahçıvan Ağzı.
GIRIŞ
Bitkiler insana sağladığı faydalardan dolayı eski zamanlardan günümüze kadar önemini
yitirmemiştir. Tarih boyunca da ticaret birçok ülkenin yollarının birleştiği ve Kafkasya bölgesi
ülkelerinden olan Azerbaycan topraklarının zengin bitki örtüsüne sahip olduğu genel olarak
bilinmektedir. Nahçıvan Azerbaycan’ın eski yerleşim yerlerinden biridir ve günümüzde coğrafi
konumundan dolayı turistler için gezilecek bir yer haline gelmiştir. Bunun en önemli
nedenlerinden biri de Nahçıvan’ın dağ havası ve zengin bitki örtüsü olduğunu söyleyebiliriz.
Bitkilerin genel olarak edebî bir dili yoktur, bitki adları diğer dillerde de olduğu gibi Tük
lehçelerinin tümünde çeşitli adlandırmalarla karşımıza çıkmaktadır. Nahçıvan Özerk
Cumhuriyeti'nde zengin olan bitkilerin çoğu yenilebilir bitkilerden oluşmaktadır. Bu çalışmada
bitki adlarını ele aldık ve Dîvanu Lûgatî’t Türk’te de ortak olan andız, kabak, kasni, kəklikotukəkotu, kəkürə, manda, uşqun, üzərrik, yemiş, yemşan kelimelerini ele alınarak ve art zamanlı
inceleme yöntemi kullanırak işlenildi. Böylece hem kelimelerin kökenleri kullanım ve kavram
alanlarının belirlenmesi, hem de kelimeler üzerinden yola çıkarak Türk kültüründeki yeri ve
öneminin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
BITKI ADLARI
andız
andız kelimesi Nahçıvan ağzı sözlüklerinde “xalq təbabətində işlənən dərman bitkisi (halk
hekimliğinde kullanılan şifalı bitki)” anlamında geçmektedir (Quliyev Ə. ve N. Əliyeva 2017:24).
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Tarihî Türk Lehçelerine baktığımız zaman andız bitkisinin Karahanlı Türkçesi eserlerinden
DLT’de “andız otu (Inula helenium)” şeklinde kaydedilmiştir (Ercilasun A. B. Akkoyunlu Z.
2014:553). Ayrıca Eski Anadolu Türkçesi’nde “anduz” (Kanar M. 2011:43) ve Kıpçak
Türkçesi’nde de “antuz” olarak geçtiğini görmekteyiz (Toparlı R. 2007:9).
andız kelimesinin etimolojisini “bir tür ardıç” (Gülensoy T. 2007:70) olarak geldiğini
görmekteyiz.
kabax
kabax kelimesi Nahçıvan ağzı sözlüklerinde “Azıcık irileşmiş yemiş” (Quliyev, 2010:45)
olarak görülmektedir. Türkçenin tarihî dönemlerinden Karahanlı Türkçesi’nde “kabak
{Cucurbita)” (Ercilasun A. B. Akkoyunlu Z. 2014: 673) şeklinde ifade edilmektedir. Harezm
Türkçesi’nde “kabak “kavak (ağacı)” (Ünlü S. 2012:276) olarak görünmekte ayrıca Kıpçak
Türkçesi’nde de “kabak” (Toparlı R. 2007:121) sözcüğünün benzer şekilde olduğu
rastlanmaktadır.
Kabakgillerden bir bitki olan kabak “küp+(a)k” (Gülensoy T. 2007:446) küçültme ekini
almıştır.
kasni
Nahçıvan ağzı sözcüklerde kasni “yаbаnı dərman bitkisi” (Quliyev Ə; Əliyeva N. 2017:147)
anlamında açıklanmıştır. Tarihî Türk Lehçelerine bakıldığında Karahanlıca’da “xasni” (Ercilasun
A, B. Akkoyunlu Z. 2014:654) Eski Anadolu Türkçesi’nde “kasnı (baldıran zamkı)” (Kanar M.
2011:427) şeklinde geçmektedir.
Clauson’un söz konusu kelimeyi kasnı “hindiba, hindiba” alikka normalde “yapmak için bir
deri”(Clauson,1972:668) anlamına geldiğini vurgulamıştır.
kəklikotu-kəkotu
kəklikotu-kəkotu kelimesi Nahçıvan ağzı sözlüklerde “üşütmeye karşı kullanılan bir
bitki”(Quliyev, 2010:45) anlamlarında açıklanmıştır. Tarihî Türk Lehçelerine baktığımızda
Karahanlıca “keklik” (Ercilasun A. B; Akkoyunlu Z. 2014:700) Uygurcada “kekelik” (Caferoğlu
A. 1968:104) Kıpçakçada “keklik” (Toparlı R. 2007:136) “kiklik” (Toparlı R. 2007:148)
şekillerinde ifade edilmektedir.
kəkürə
kǝküre sözcüğü Nahçıvan ağzında “bu bitkiyə kəkrəotu da deyilir” (Quliyev, 2010:45)
anlamında kullanılmaktadır. Tarihî Türk Lehçelerine baktığımızda “kekre” develerin yediği acı
bir bitki (Ercilasun A, B.Akkoyunlu Z. 2014:966) olarak tanınmaktadır. Uygurca da “kekre”
(Caferoğlu A. 1968:104) şeklinde geçmektedir.
kǝküre kelimesinin etimojisine bakacak olur isek; “kekir-e TT. kekre + (LİK/MSİ/MSİLİK/SÎ)” (Gülensoy T. 2007:493) şeklinde ifade edildiğini görmekteyiz.
manda
manda Nahçıvan ağzında “yenen bir yabani ot” (Əhmədov, 1997:61; Əliyeva ve Quliyev
2017:195; Quliyev, 2010:59) olarak görülmektedir. Tarihî Türk Lehçelerinde Karahanlıca da
“mandar (ağaca sarılan bir bitki)” (Ercilasun A, B. Akkoyunlu Z. 2014:700) olarak ifade
edilmekte diğer tarihî lehçelerinde ise görülmemektedir.
uşqun
Nahçıvan ağzı sözlüklerinde uşqun “yenen bir bitki adı (yığışıb getmişdilər uşqun yığmağa)”
(Əliyeva ve Quliyev 2017:273) olarak ifade edilirken diğer Tarihî Türk Lehçelerinden
Karahanlıca da “uşgun” (Ercilasun A, B. Akkoyunlu Z. 2014:925) “ışgun (ışkın, ravent,
karabuğdaygillerden otsu bir bitki (Ercilasun A, B.Akkoyunlu Z. 2014:658) Uygurca da “uskun”
olarak ifade edilmektedir (Caferoğlu A. 1968:267).
üzərrik
üzǝrrik Nahçıvan ağzı sözlüklerinde “kendiliğinden biten bir derman bitkisi (başım yaman
ağrıyır, gətir birəz üzərrix yandır” (Quliyev, 2010:87) şeklinde geçmektedir. Tarihî Türk
Lehçelerinden Karahanlıca da farklı anlamları vardır ve bunlara değinecek olursak “ildrük”
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(Ercilasun A, B.Akkoyunlu Z. 2014:664) “ilrük” (Ercilasun A, B. Akkoyunlu Z. 2014:665) “yıdığ
ot” (Ercilasun A, B. Akkoyunlu Z. 2014:968) kelimelerine rastlarız.
üzǝrrik “sedefotugillerden, yapraklan almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen
tohumları acı olan bir bitki (yid “koku”+ı- “kötü, fena kokmak, bozulmak”+-ğ “kötü kokan her
şey”+//k) (yıd/yid > yı(/i)ö > yüö > yüz)” (Gülensoy T. 2007:1007) olarak etimolojisini
yapabiliriz.
yemiş
yemiş kelimesi Nahçıvan ağzında “kavun (bir iki yemiş gəti yeyəx)” (Quliyev, 2010:92)
şeklinde geçmektedir.Tarihî Türk Lehçelerinden Karahanlıca da “yimiş” (Ercilasun A, B.
Akkoyunlu Z. 2014:976) Eski Anadolu Türkçesinde “yimiş” (Kanar M. 2011:773) Harezmce de
“yemiş” (Ünlü S. 2012:678) “yimiş” (Ünlü S. 2012:276) Kıpçakça da “cemiş” (Toparlı R.
2007:42) “yemiş” (Toparlı R. 2007:318) “yimiş” (Toparlı R. 2007:323) Uygurca da “yimiş”
(Caferoğlu A. 1968:297) anlamlarında kullanılmaktadır.
Etimolojik sözlüklerde karşımıza birden çok türleri çıkmaktadır. “Eren {TDES, 451)
“Türkçe ye- kökünden geldiği açıktır. Ancak -miş ekinin yemiş türevindeki rolü açık değildir.
Belli başlı bilimsel yayınlarda -miş ekiyle türetildiği sıklıkla dile getirilmiştir. Örneğin Clauson
{ED 938 b), yemiş' in ye- kökünden geldiğini açıklamışsa da, -miş’in az rastlanır (unusual) bir ek
olduğunu saklamamıştır diye bilgi verir” (Gülensoy T. 2007:1118)
yemşan
Nahçıvan ağzı sözlüklerinde yemşan “yemişen, bir ağaç çeşidi.” (Quliyev, 2010:92) olarak
ifade edilmekte Tarihî Türk Lehçelerine baktığımızda sadece Karahanlıca da “yimşen (Kıpçak
ülkelerinde yetişen yabani bir meyvenin ismi)” (Ercilasun A, B. Akkoyunlu Z. 2014:976) olarak
görülmektedir.
yemşan “Kıpçak ülkelerinde yetişen yabanî bir yemiş” ye:-m+(i)ş+(e)n” (Gülensoy T.
2007:1118) olarak türevini ortaya koyabiliriz.
3. Sonuç
“Dîvanu Lugatî’t Türk’ten Nahçıvan Ağzına Bitki Adları” adlı çalışmamızın amacı,
sözlüklerde geçen bitki adlarını ve bitkiyle ilgili kelimeleri tespit etmek ve bulunan kelimelerin
etimolojisini araştırarak Tarihî Türk lehçelerindeki şekillleriyle karşılaştırmaktır. Çalışmamızın
inceleme kısmında andız, kabak, kasni, kəklikotu-kəkotu, kəkürə, manda, uşqun, üzərrik, yemiş,
yemşan kelimelerinin artzamanlı araştırılmasında ortaya çıkan sonuç da teyit edilmektedir.
Taramalardan da görüldüğü üzere, bu kelimelerin hemen hemen hepsi Türkçenin Tarihî
safhasında kullanılan ortak kelimelerdir. Bunun yanında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin zengin
bitki örtüsüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tespit edilen bazı bitki isimlerinin kökeni konusunda
araştırmacılar farklı görüşleri savunsalarda hemen hemen kelimelerin Tarihî Türk lehçelerinde
korunduğunu ve insanların tarihi, yaşam tarzları, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi taşıyıcı
olduklarını dilbilimsel açıdan dilsel gerçeklikleri taşıdığını söyleyebiliriz.
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XÜLASƏ
Başqa nitq hisslərindən fərqli olaraq leksik məna baxımından əvəzliyin real obyekti yoxdur,
dərk edilən məfhumu yoxdur. İsmin əşya ilə, sifər və zərf əlamətlə, say kəmiyyətlə, fel hərəkətlə
əlaqədar anlayışların, məfhumların adlarıdır. “Əvəzlik nəyin adıdır?” -sualı cavabsızdır. Əvəzlik
öz-özlüyündə heç nəyin adı deyil. Əvəzlik adlandırmır, işarə edir.
Açar sözlər: əvəzlik, nitq hissəsi, dilçilik
Əsas nitq hissələrinə daxil edilən sözlərlə müqayisədə əvəzliklərə az miqdarda söz daxildir.
Amma əvəzliklər nitq və dildə işlənmə tezliyinə görə başqa nitq hissələrinə aid sözlərdən geridə
qalmır.Əvəzliklər ismə, sifətə, saya, hətta əvəzliyə aid olub onları əvəz edə bilir və onların
funksiyalarını yerinə yetirir. Əvəzliklərin əksəriyyəti türk dillərinin qədim dövrlərində, hətta 6
min il bundan əvvəl şumer dilində işlənmişdir. Azərbaycan və türkmən dillərində əvəzliklərə aid
tədqiqatlar aparılmışdır, amma türk və qaqauz dillərində əvəzliklər qədərincə tədqiq edilməmişdir.
Bəşəriyyət yarananda ilk insanların leksikonunda əvəzliklərin işlənməsini
dilin psixoloji mahiyyəti də sübut edir. Yəni ehtimal ki, ilk insan ilk öncə ətrafındakı
anlayışları adlandırmağa səy göstərmişdir. Biz bu baxımdan dünya dillərində ən qədim söz
qruplarından birinin də məhz əvəzliklər olmasına heç bir şübhə etmirik. Fikrimcə, əvəzliklərdən
şəxs və işarə əvəzliklərini ilkin kök morfemlərə aid etmək daha düzgündür. Digər əvəzlik kökləri
isə əsasən bu əvəzliklərdən törənmişdir.
Əvəzlik türk dillərində işlənən ən qədim söz qruplarıdır. Bu münasibətlə “İzahlı dilçilik
terminləri” lüğətində yazılmışdır: “Dilçilik ədəbiyyatında əvəzliyin ən qədim nitq hissələrindən
olduğu və xüsusi inkişaf yolu keçdiyi göstərilir. Əvəzliklərin ilkin vəzifəsi əşyanı göstərmək, ona
işarə etmək olmuşdur. Deməli,
ilk əvəzliklər işarə əvəzlikləri idi. Bütün qalan əvəzliklər (şəxs, sual, təyin, yiyəlik
əvəzlikləri) məhz işarə əvəzliklərindən törəmişdir ki, bu ümumi qanunauyğunluq həm geri qalmış
qəbilə dillərinin mövcud dil faktlarında, həm də inkişaf etmiş müasir dillərin tarixi materiallarında
müşahidə olunur [1, s.200].
Əvəzliklər sayca az olmalarına baxmayaraq, dildə və nitqdə ən çox işlənən söz qruplarıdır.
Belə bir misala diqqət yetirək: Sən və mən bunu qəbul etmirik. Səni ittiham edənlər bilməlidir ki,
sənin adın artıq bütün dünyada simvola çevrilib. Onlar başa düşməlidirlər ki, zamandan və
şəraitdən asılı olmayaraq onlar
bu qanlı cinayətə batan əllərini heç vaxt yuya bilməyəcəklər. (Qəzetdən). Verilmiş mətndə
əvəzliklərin yeddi dəfə işləndiyi göz qabağındadır. Bu nitq hissəsinə daxil olan sözlər türk
dillərinin qədim yazılı kitabələri olan Orxon-Yenisey abidələrində işlənmişdir. Türk dillərinin
əvəzliklərinin öyrənilməsi bu dillərin qrammatik quruluşunun tədqiqi dövründən başlanmışdır.
Amma bu günədək əvəzliyin mahiyyəti, onun tərifi kifayət qədər dəqiq izahını, şərhini
tapmamışdır.
Türk dillərində əvəzliyin tarixi səciyyəsini Ə.Rəcəbli geniş şərh etmişdir. Ə.Rəcəbli bu
nitq hissəsini ən milli, tərkibində alınma sözlər olmayan, çox qədim tarixə malik olan nitq hissəsi
kimi xarakterizə edir. Orxon-Yenisey yazılı abidələrinin dilində əvəzliklərin kifayət qədər inkişaf
etmiş sisteminə rast gəlinir.
Əvəzlik sisteminin abidələrin dilində inkişaf etməsi və onların indiyədək, demək olar ki,
dəyişməməsini əsas tutan Ə.Rəcəbli qeyd edir ki, türk dillərində əvəzliklər Orxon-Yenisey
abidələrinin qoyulduğu V-VI əsrlərədək təşəkkül dövrü keçmiş və bizim eranın V əsri üçün artıq
formalaşmışdır [2, s.197-198].
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Məlumdur ki, bütün qrammatika kitablarında əvəzlikdən bir nitq hissəsi kimi bəhs olunmuş
və ona tərif verilmişdir. Bu təriflər müxtəlifdir. Burada onlardan bəzilərinin təhlil olunması
əvəzliyin bir nitq hissəsi kimi dillərin qrammatik quruluşunda tutduğu yeri müəyyənləşdirməyə
kömək edə bilər. M.İ.Adilov, Z.N.Verdiyeva və F.M.Ağayevanın birgə tərtib etdikləri sorğu
lüğətində əvəzliyə belə tərif verilir: “Əşyanın adını, əlamətini, miqdarını və ya sırasını
bildirməyib, yalnız onlara işarə edən nitq hissəsidir” [1, s.102]. Əvəzliyə O.S.Axmanovanın tərtib
etdiyi terminlər lüğətində də tərif verilmişdir. O.S.Axmanova yazır ki, nitqin həmin situasiya və
vəziyyətindən asıl olaraq əvəzliyin kateqorial mənası əşyaya (əlamətə) işarə etməkdir. “Mən” nitq aktının subyekti, “o” - bu nitq aktında iştirak etməyən şəxs, “bu” danışanın yaxınlığında olan,
“o” – danışandan uzaqda olan [3, s.227]. M.İ.Adilov və başqalarının, həmçinin O.S.Axmanovanın
əvəzliyə verdiyi tərifdə ümumilik, oxşarlıq hər iki tərifdə əvəzliyin kateqorial mənasının əşyaya
(əlamətə) işarə etməsinin göstərilməsidir. Amma əvəzliyin əşyanın adını, əlamətlərini, miqdarını
və ya sırasını bildirməməsi məsələsinin əvəzliyin tərifinin tərkibində verilməsinə ehtiyac yoxdur.
Əvəzliyə oğuz qrupu türk dillərinin qrammatikalarında da tərif verilmişdir. Azərbaycan
dilinin akademik qrammatikasında əvəzliyə belə tərif verilmişdir: “Əvəzlik, latın sözü pronomendən götürülmüşdür ki, bu da adın əvəzi deməkdir. … onlar əşyanın adını, əlamətini, keyfiyyətini,
miqdarını və s. konkret olaraq bildirmir, ancaq onlara ümumi şəkildə işarə edir” [4, s.146].
Türk dilinin qrammatikasında qeyd olunur ki, əvəzlik əşya və onun əlamətlərinə işarə edən,
onları adlandırmayan, onların məzmununu təyin etməyən sözlər daxil olan nitq hissəsidir
[5,s.171].
Türkmən dilinin akademik qrammatikasında əvəzlik haqqında tərifdə göstərilir ki, müəyyən
nitq hissələrini əvəz edən və hər hansı şəxsin, əşyanın başqa əşyaya, hadisələrə münasibətini
bildirir [6, s.177]. Qaqauz dilinin qrammatikasında isə əvəzliyə belə bir izah verilir: əvəzlik
əşyaları, keyfiyyəti, əlaməti, miqdarı dolayısı ilə bildirən, yəni isimləri, sifətləri, sayları (bəzən isə
zərfləri) əvəz edən nitq hissəsidir [7, s.126].
Oğuz dillərinin dördünün də mötəbər qrammatikalarında əvəzliyə verilən tərifləri yuxarıda
qeyd etdik. Onların ardıcıl təhlilinə keçək. Azərbaycan dilinin akademik qrammatikasında,
gördüyümüz kimi, əvəzliyin əşyanın adını, əlamətini, keyfiyyətini, miqdarını bildirməməsi qeyd
olunur. Məlumdur ki, bu sadalanan
xüsusiyyətləri bildirən nitq hissələri vardır. Əşyanın adını isim, əlamətini və keyfiyyətini
sifət, miqdarını say bildirir. Ona görə də əvəzliyə verilən tərifdə ona xas olmayan xüsusiyyətləri
sadalamağa ehtiyac da yoxdur. Amma həmin tərifdə əvəzliyin ümumi şəkildə işarə edə bilmək
xüsusiyyəti əsasdır və həmin tərifin özəyidir. Türk dilinin qrammatikasında əvəzliyə verilən
tərifdə “əşyaları adlandırmayan, onların məzmununu təyin etməyən” fikirləri də, qeyd etdiyimiz
kimi, yerinə düşməyib və həmin tərifdə əks olunması artıqdır. Türk dilinin əvəzliyinə aid həmin
tərifdə əvəzliyin “əşya və onun əlamətlərinə işarə edən” fikrinin qeyd olunması, məncə,
düzgündür. Qaqauz dilinin qrammatikasında
əvəzliyə verilən tərifdə isə əvəzliyə aid edilən belə bir fikir, yəni “əşyaları, keyfiyyəti,
əlaməti, miqdarı dolayısı ilə bildirmək” fikri də, məncə, yanlışdır. Bu xüsusiyyətləri əvəzlik
bildirmir.Onları bildirən nitq hissələri vardır. Həmin tərifdə sağlam olaraq qəbul edilə bilən belə
bir fikirlə razılaşmaq olar ki, əvəzlik isimləri, sifətləri, sayları (bəzən də zərfləri) əvəz edən nitq
hissəsidir.
Yuxarıda əvəzliyə verilən təriflərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar:
1) əvəzlik isimləri, sifətləri və sayları əvəz edir
2) əvəzlik isimlərə, sifətlərə və saylara işarə edir
Başqırd dilinin qrammatikasında əvəzliyə belə izah verilir: “Əvəzlik isimləri, sifətləri, sayları
və zərfləri əvəz edə bilən sözlərin birləşdirildiyi nitq hissəsidir” [8, s.153].Yakut dilinə aid qrammatikada qeyd edilir ki, əvəzlik adlara daxil olan hər hansı bir nitq hissəsinin mənasını ümumi şəkildə ifadə edən, yəni isimləri, sifətləri, sayları, həmçinin bəzən zərfləri əvəz edən nitq hissəsidir.
Özbək dilinin qrammatikasında əvəzliyə belə tərif verilmişdir: “Əvəzlik əşyalara, onların əlamətBaku Engineering University
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lərinə işarə edən, amma onları adlandırmayan və onların məzmununu müəyyənləşdirməyən sözlərin daxil edildiyi nitq hissəsidir”. Qaraçay-balkar dilinin qrammatikasında əvəzliyə bir növ başqa
tərif verilir və qeyd olunur ki, əvəzlik işarə, sual, təyini, inkar və qeyri-müəyyən sözlərdən ibarət
olan, kontekstlə konkretləşən məna ümumiliyi ilə xarakterizə olunan nitq hissəsidir [9, s.177].
Digər türk dillərinin qrammatikalarından götürülmüş sitatlarda əvəzliyin adları əvəzetmə
xüsusiyyəti ön plana çəkilir. Bu isə əvəzliyin dildə, onun qrammatik quruluşunda rolunu
müəyyənləşdirməyə əsaslanmışdır. Əvəzetmə xüsusiyyəti ilə yanaşı əvəzliyin işarə edə bilmə
funksiyası da həmin təriflərdə ön plana çəkilir. Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, türk
dillərinin əvəzlikləri hələ Orxon-Yenisey yazılı kitabələrindən daha qədimlərdə, demək olar ki,
tam formalaşmış və kitabələrdə əks olunmuşdur. Bu nitq hissəsi türk dillərinə həsr olunmuş
morfologiyaların hamısında təsvir olunmuş və ona müxtəlif təriflər, izahlar verilmişdir. Həmin
təriflərdən bəzilərini yuxarıda təhlil etdik və onların müsbət və çatışmayan cəhətlərini qeyd etdik.
Qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək olur ki, əvəzliyin müəyyənləş -dirilməsində əsas və
aparıcı xüsusiyyət olaraq onun adları əvəz edəbilmə xüsusiyyəti meydana gəlir. Burada bir
məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, əvəzliyə türkoloji dilçilikdə A.M.Şerbakın verdiyi tərif, izah
daha dolğun və inandırıcıdır. A.M.Şerbak qeyd edir ki, əvəzlik müəyyən kontekstdə ismi, sifəti və
sayları əvəz edir. Məlumdur ki, əvəzlik müstəqil bir nitq hissəsidir. Nitq hissələri sırasında
əvəzliyin yeri, vəzifələri müəyyən kontekstdə ismi, sifəti və sayları əvəz etməkdir. Ona görə də
latın dili termini ilə pronomen, yəni adları əvəz edən olaraq adlandırılmışdır. Beləliklə, əvəzliyə
belə bir tərifin verilməsini biz düzgün hesab edirik: müəyyən kontekstdə və ya nitq situasiyasında
adlar– isim, sifət, say və bəzən də zərfləri əvəz edən nitq hissəsinə əvəzlik deyilir.
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GƏNCƏ ERQONİMLƏRİ NOMİNATİV FƏALİYYƏT ASPEKTİNDƏ
(İaşə müəssisələrinin adları əsasında)
KÖNÜL TAĞIYEVA
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
Dillər kafedrası
Tagiyeva.konul87@gmail.com
GƏNCƏ, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Son dövrdə onomastikanın inkişaf edən sahələrindən biri də erqonimikadır. O, insanların
işgüzar birliyi obyektlərinin adlarını öyrənən sahədir. İnsanların işgüzar birliklərinin (restoran,
kafe, bank, tibb müəssisələri, mağazalar, əyləncə mərkəzləri və s.) spesifikası konkret fəaliyyət
növündən asılıdır. Bu məqaləmizdə həmin birliklərdən bir neçəsi – restoran, kafe, çay evi,
yeməkxanalardan və onların adlarından bəhs edəcəyik. Onlara iaşə müəssisələri də deyilir. Bura
kiçik yeməkxanalardan tutmuş böyük restoranlara qədər müxtəlif obyektlər aiddir. Bu
müəssisələrin sayının getdikcə artmasını nəzərə alsaq, onların adlarının xüsusiyyətləri, ad
modellərinin böyük maraq kəsb etdiyini deyə bilərik. İctimai iaşə müəssisələri adlarının seçimi
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məsələsi, bu sahədə özünü göstərən dil xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, fikrimizcə, hazırda çox
aktualdır.
Tədqiqatın obyekti – iaşə müəssisələrinin (kafe, yeməkxana, restoran, şadlıq saraylarının və
s.) adlarıdır.
Tədqiqatın məqsədi Gəncə şəhərindəki iaşə müəssisələrinin nominasiya prinsip və üsullarının
öyrənilməsidir. Bu materialın ilk dəfə tədqiqata cəlb edilməsi araşdırmanın elmi yeniliyidir.
Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti kimi təqdim olunan nümunələrin gələcək araşdırmalar üçün
dəyərli material təşkil etdiyini göstərmək olar.
Tədqiqatda belə bir nəticə əldə edilir ki, iaşə obyektlərinin adları müasir şəhərin dil
mühitində özünəməxsus mövqe tutur, nominasiya prosesi dil qanunları əsasında baş verir.
AÇAR SÖZLƏR: onomastika, erqonimika, trapezonim
GIRIŞ
Restoran biznesi üçün böyük bir kütlənin zövqünə uyğun olan adlar qoymaq çox vacib
məsələdir. Hər bir kafe və restoranın adı müştəri üçün ilk tanışlıq səbəbidir. Ad həmin
müəssisələrin imicinin əsas göstəricilərindən biri kimi, potensial kommersiya gəlirinə təsir edir.
Yeməklərin, xidmətin keyfiyyəti, interyer, qiymət siyasəti ilə yanaşı, məhz ad müəssisənin
qonaqlar üçün cəlbedici olmasını, onlarda müəyyən assosiasiyaları formalaşdırmaq, yaxşı
təəssürat yaratmaq bacarığını müəyyənləşdirir.
Gəncə şəhərindəki iaşə müəssisələrinin nominasiya prinsip və üsullarının öyrənilməsi
tədqiqatın məqsədidir. Tədqiqatın vəzifələri kimi bunlar müəyyən edilmişdir: 1)tədqiqat üçün iaşə
obyektlərinin adlarının toplanılması; 2)iaşə obyektlərinin adlandırılması üçün istifadə olunan dil
vahidlərinin müəyyən edilməsi; 3)bu obyekt adlarını bildirən terminlərin nəzərdən keçirilməsi;
4)həmin adların nominsiya motivlərinə görə təsnif edilməsi.
Qeyd etdiyimiz kimi, onomastikanın periferik sahələrindən olan erqonimikada aktual
məsələlərdən biri iaşə müəssisələri adlarının seçimidir. Lakin bu məsələ göründüyü qədər sadə
deyil. Ümumiyyətlə, “onomastika və ya onimiya müxtəlif tipli adların məcmusu kimi, insanın
həyat və fəaliyyətinin bütün sahələri ilə bağlıdır. İdentifikasiya və fərdiləşdirmə üçün fərqlənmə
tələb olunan hər yerdə insan obyektin seçilməsi üçün xüsusi addan ən uyğun vasitə kimi istifadə
edir” [7, с.324]. İdeal ad təkcə obyektin və xidmətin mahiyyətini əks etdirməməli, həm də asan
yadda qalmalı və tələffüz olunmalı, yaxşı səslənməlidir. Çünki ad məkan sahibi ilə müştəri
arasında, bir növ, ünsiyyət vasitəsi rolunu oynayır. Onomastikada bu adları ifadə etmək üçün
trapezonim, trofonim, habelə restoronim terminlərindən istifadə olunur [Bax: 6; 8].
Tədqiqat materialı ilk dəfədir ki, araşdırmaya cəlb olunub. “Erqonimlərin və onların
xüsusiyyətlərinin tədqiqat obyekti seçilməsi aşağıdakı faktorlarla şərtlənir: erqonimik leksikanın
kütləviliyi və dinamikliyi, işləkliyi, reklamlarda, KİV-də, gündəlik ünsiyyətdə və s. istifadəsi,
müxtəlif növ onimlərin (məsələn, toponimlər, praqmatonimlər, zoonimlər və s.)
xarakteristikalarının erqonimlərdə birləşməsi, təhlil edilən leksik qrupun dillərarası və
mədəniyyətlərarası, sosial-iqtisadi əlaqələrdə fəal rolu, erqonimlərin müxtəlif transformasiyalara,
yeni söz və söz birləşmələrinin əmələ gəlməsində motivləşdirici əsas kimi iştiraka meyilli olması
və s.” [3, s.257]. Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti haqqında onu deyə bilərik ki, təqdim olunan
material gələcək araşdırmalar üçün əsas təşkil edəcəkdir.
XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq rus dilçiliyində erqonimika məsələri onomastların
diqqətini cəlb etməyə başlamışdır. “Erqonim” termini ilk dəfə A.V.Superanskayanın əsərlərində,
daha sonra N.V.Podolskayanın terminlər lüğətində öz əksini tapmışdır. S.V.Zemskova,
N.İ.Ponomaryova, T.V.Şmelyova, D.A.Yalovets-Konovalova, R.İ.Kozlov, N.V.Şimkeviç,
Y.A.Trifonova, Q.A.Donskova və başqalarının tədqiqatları erqonimlərlə bağlıdır. Azərbaycan
dilçiliyində bu onomastik vahidlər kompleks şəkildə araşdırılmamışdır. A.M.Qurbanovun,
A.Hacıyevin, R.Həbiblinin tədqiqatlarında erqonimlər haqqında danışılmışdır [5; 2; 3; 4].
Qarşıya qoyulan vəzifələrin həlli üçün təsviri metod, təsnifat metodu əsas götürülmüş,
müşahidə və ümumiləşdirmə üsullarından istifadə olunmuşdur.
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Materialın xarakteristikası
İaşə müəssisələri arasında restoran, kafe, şadlıq sarayları, çay evləri, barlar çoxluq təşkil edir.
Sovet dövründə geniş yayılmış yeməkxanalara, “Qəlyanaltı” adlı məkanlara, demək olar ki, rast
gəlinmir.
İaşə müəssisələrini müxtəlif prinsiplər üzrə təsnif etmək olar:
1)bu müəssisələrdə təqdim edilən mətbəxin mənsubiyyətinə görə - milli-etnik, beynəlmiləl,
Avropa: “Qruzinskiy dvorik” (gürcü) , “Le farn” (beynəlmiləl), “Başkent” (beynəlmiləl və türk)
2)menyunun tərkibinə görə: “İSSA cake & fastfud”, “Epikür bağı” (dəniz məhsulları) və s.
3)müəssisənin yerləşdiyi məkana görə: “Söyüdlük” kafesi, “Məhsəti bağı” və s.
4)ixtisaslaşmaya görə: “Qala” ailəvi restoran
5)sahibinə görə - “Avazlı Fəhmin Feyruz oğlu” restoranı, “Tuncayın mətbəxi” restoran,
“Agüloğlu” və s.
Təkrar nominasiya məhsulu olan bu adların əsasında müxtəlif apelyativlər və onimlər çıxış
edə bilər. Nominasiya tiplərini aşağıdakı kimi təsnif etmək olar:
1.Yemək və içki adlarından düzəlmiş adlar: “Tantuni”, “Antrikot” restoranı, “Tost Dönər”
restoranı, “Mohito Cafe” (mohito – nanəli kokteyldir) və s.
2.Məişət əşyalarının adından ibarət adlar: Sac evi (Arazbar Sac evi)
3.Coğrafi adlardan düzəlmiş adlar: “Göygöl”, “İstanbul”, “Kür-Xəzər”, “Gəncədə”,
“Americana SF” restoranları, “Portofino” (çayxana), “London” Coffee Shop, “Cafe de Paris” və s.
4.Məkanla bağlı adlar: “Epikür Bağı”, “Gəncə Bağı”, “Məhsəti Bağı”, “Park” çay evi və s.
5.Bitki adlarından düzəlmiş adlar: “Palma” kafe, “Maqnoliya” restoranı və s.
6.Ekzotizmlərdən ibarət olan adlar: “Bay Döner”, “Tantuni”, “Çebureçnaya” və s.
Məkan sahibləri müştərilərin diqqətini cəlb etmək üçün adların maraqlı formalarından da
istifadə edirlər. Bu formalardan biri söz oyunudur. Dilin müəyyən qədər poetik funksiyasının
həyata keçirilmə üsulu kimi söz oyunu erqonimikada geniş tətbiq edilir. Nümunə kimi bir obyekt
adını nəzərdən keçirək: “Şəm şirin” restoranı. Bu ad müxtəlif şəkildə anlaşıla bilər: 1)şəxs adı
kimi – Şəmşir və onun restoranı; 2)kəmşirin – azacıq şirin normadan az şirnisi olan (1, s.679).
Belə adlar istənilən müştəridə maraq oyatmağa qadirdir və estetik vəzifə yerinə yetirir.
Maraqlı bir faktı qeyd edək ki, trapezonimlər və ya restoronimlər arasında söz birləşmələri
üstünlük təşkil edir: “Bəyaz Saray”, “Şah sarayı”, “Park Karaoke”, “Milli süfrə”, “Sevimli kafe”,
“Ləziz dad”, “Billur Saray” və s.
İaşə müəssisələrinin adları arasında başqa cür söz birləşmələri də geniş yayılıb, məsələn:
“Orucun çayçısı”, “Çay dəstgahı”, “Dost qapısı”, “Gəncə təndiri”, “İstanbul dayının yeri” və s. Bu
cür adların köməyi ilə hisslər, duyğular, pozitiv assosiasiyalar çərçivəsində sanki müəyyən bir
obraz yaratmaq mümkündür.
Rəqəmlərdən, söz və rəqəmlərin kombinasiyalarından ibarət adlar azdır, məsələn: “Bol 3”
restoranı, “100 %” pub-restoran və s.
Abreviaturalardan ibarət trapezonimlərə də rast gəlinir. Ancaq belə adlar müştərilərə çox
vaxt aydın olmur. Ona görə bu cür adlardan istifadə məqsədəuyğun deyil: “SS Lounge-bar”, “KM
club shisha”, “R.E.M.S. Shisha lounge”, “RAM Karaoke-bar” və s.
Bəzən danışıq dilində işlənən ifadələr də trapezonim kimi istifadə olunur, məsələn, “Nyam
Nyam House” restoranı. “Çox dadlıdır” mənasında işlənən bu ifadə yemək prosesini bildirir,
müəyyən bir yemək və ya qidanın müsbət dəyərləndirilməsini ifadə edir.
Hər sahədə olduğu kimi, trapezonimiyada da əcnəbi dil vahidləri çoxdur: “Park Karaoke”,
“Kolorit Cafe”, “Melody Cafe”, “Art Garden” “Vego Cafe”, “Diva Plaza”, “Gold Elegance”,
“Boomerang” və s. Bu tipli adlarla məkan sahibləri müştərilərdə xarici brend, yüksək keyfiyyətli
servis imici yaratmağa çalışır.
Göründüyü kimi, müəyyən mədəni ənənələrə malik konkret ərazidə yaranan bu adlar dil
qanunlarına müvafiq fəaliyyət göstərir və cəmiyyət həyatının xüsusiyyətlərini əks etdirir.
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TƏDQIQAT METODU
Qarşıya qoyulmuş məsələni həll etmək üçün istifadə edilmiş metod və materiallar göstərilir.
Aparılmış elmi təcrübələr nəticəsində əldə edilən cədvəllər, blok-sxemlər, qrafiklər göstərilir. Bu
fəsildə tədqiqat işinin səmərəliliyi açıqlanmır, ancaq aparılmış təcrübə və nəticəsi açıqlanır.
NƏTICƏ
Verilən nümunələr, təqdim edilən faktlar bəzi nəticələrə gəlməyə imkan verir. İaşə
müəssisələrinin adı birbaşa konkret adresata – istehlakçıya yönəlir. Buna görə də müştərilərdə
spesifik təəssürat yarada bilməlidir. Ad yaddaqalan olmalı, tələffüzü, yazılışı rahat olmalıdır.
Ad seçimində şəhərin mühitinin nəzərə alınması, nominatorun orijinallığa can atması böyük
rol oynayır. Obyektin adı orda təqdim edilən əsas yeməyin adından, əsas menyudan ibarət ola
bilər. Fərqli menyu təqdim edən restoranın adı etnik söz ola bilər.
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XÜLASƏ
Son illər müxtəlif istiqamətlərdə aparılan linqvistik tədqiqlər dil tarixinin qədim laylarının
açılmasında dialektologiyanın əhəmiyyətini bütünlükdə ortaya qoymuşdur. Ən qədim tarixi
qatları bütövlükdə sistem halında linqvistik dialektoloji tədqiqata cəlb etməklə, dilin fonetik,
leksik və qrammatik quruluşunun mexanizmini açmağa, dil sisteminin ən qədim dövrünə qədər
enməyə imkan verir.
Bədii üslubun dilində işlənən etnoqrafik dialektizm faktları birbaşa olaraq xalqın tarixinə
şahidlik edir. Tarixin qaranlıq səhifələrinin öyrənilməsində etnoqrafik dialektizmlərin bədii üslub
daxilində tədqiqi böyük əhəmiyyət daşıyır. Etnoqrafik dialektizmlər xalqın keçmişini, adətənənəsini, məişətini, həyat tərzini, təsərrüfatını və etnoqrafiyasını bilavasitə özündə yaşadır. Hər
bir əsərin dilində işlənmiş olan etnoqrafik dialektizmlər yazarın fərdi leksikasının inkişaf
prosesini, ədəbi dilini, eləcə də dialektdaxili dil proseslərini müəyyən etməyə kömək edir. Buna
görə də müasir dilin bədii üslubunda işlənən etnoqrafik dialektizmlərin araşdırılmasına ehtiyac
duyulur.
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Elmi yeniliyi. Bugünə qədər Azərbaycan etnoqrafik dialektizmləri bədii üslubda sistemli
şəkildə deyil, ayrı-ayrı xüsusiyyətlərə görə müqayisəyə cəlb edilmişdir. Etnoqrafik dialektizmlərin
tarixi inkişafını, ədəbi-bədii dilin dialektlərə təsirini, dialektdaxili dil proseslərinin, bir sözlə,
etnoqrafik dialektizmlərin müasir səviyyəsinin öyrənilməsi baxımından tədqiqat işi xüsusi
aktuallıq kəsb edir.
Buna nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur:
- Azərbaycan dilinin tarixini nəzərdən keçirmək;
- Etnoqrafik dialektizmlərin dil sistemində mövqeyi və arealını müəyyənləşdirmək;
- Etnoqrafik dialektizmlərin ədəbi-bədii dilin formalaşmasında rolunun müəyyən etmək;
- Etnoqrafik dialektizmlərin mənsub olduğu bölgənin dialekt sistemində mövqe və arealını
müəyyən etmək.
Tədqiqatın metodu: Məqalədə Azərbaycan dilinin leksikasının keçdiyi yol izlənilmiş,
bundan əvvəlki tədqiqatlar örnək götürülmüş, mövcud araşdırmalarda sınaqdan keçirilmiş
metodlardan istifadə edilmişdir. Burada daha çox dilçiliyin ənənəvi metodlarından – etimoloji və
etnolinqvistik, təsviri, təsviri-tutuşdurma, tarixi-müqayisəli metod və üsullardan istifadə
edilmişdir.
Tədqiqatın elmi-nəzəri əhəmiyyəti: Azərbaycan leksikologiyasının inkişafı üçün xüsusi
əhəmiyyətə malik fikir və mülahizələrlə zəngin olduğundan tədqiqatın nəticələri ali məktəblərin
müəllim və tələbələri, dialektologiya və leksikologiya ilə məşğul olan mütəxəssislər, həmçinin bu
sahədə araşdırma aparan tədqiqatçılar üçün faydalı ola bilər. Eyni zamanda ali məktəblərdə
leksikologiya, dil tarixi və dialektologiya fənlərinin tədrisində istifadə olunmaqla, qədim dil
faktları əsasında ədəbi-bədii dilin tarixi strukturunu öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir.
Açar sözlər: etnoqrafik dialektizmlər, ədəbi-bədii dil, dilin lüğət tərkibi
Giriş
Böyük rus dilçisi L.V. Şerba bildirir ki, “Ədəbi dil ləhcələrdən, dialektlərdən “torpaqdan”
qoparılmış olsaydı, o zaman qədim Antei kimi bütün gücünü itirmiş və ölü bir dil olan Latın dili
kimi olardı.” (1, 26)
Etnoqrafik dialektizmlər - ədəbi dildə oxşarı olmayan cisimlərin, hadisələrin adlarını özündə
ehtiva edir. Buraya yaşayış və ev təsərrüfatına aid olan xüsusiyyəti, müəyyən bir əraziyə aid
maddi və mənəvi mədəniyyət nümunləri aid edilir ki, bunlar da yalnız lokal xüsusiyyət daşıyır.
Konkret desək, buraya yaşayış və təsərrüfat binalarının adları, onların hissələri, alətləri, paltarları,
mətbəx əşyaları, qab-qacaqlar, toy və yas mərasimlərinə aid olan leksik vahidlər daxildir.
Rus dilçisi V.İ.Çernışev qeyd edir ki: "Bir kəndin (və ya kəndlinin) lüğəti (lüğət tərkibi) bir
şəhərlə (şəhərli) müqayisədə daha çox zəngindir. Əgər tarixi və filoloji təhsilimizi genişləndirmək
istəyiriksə, xalq dilini, adət-ənənlərini daha dərindən bilmək vacibdir." (2,96)
Bir çox arxaik xüsusiyyətin qorunub saxlanması baxımından dialektlər tarixi və linqvistik
tədqiqatlar, dilin qədim abidələrinin izahları üçün material rolunu oynayır. Belə ki, bəzi dialekt və
şivələrdə fonetik, leksik və qrammatik vahidlərin hələ də qorunub saxlanıldığının şahidi oluruq.
Dialektlərin öyrənilməsi türk dillərinin qohumluğunu daha yaxşı başa düşməyə və onu izah
etməyə də kömək edir.
Dialektlərin taleyi xalqın həyatının tərkib hissəsi olub, xalqdan ayrılmazdır. Dil hadisələrinin
hüdudları çox vaxt qədim siyasi sərhədlərlə üst-üstə düşür. Bu baxımdan da dialektologiya tarix,
arxeologiya, etnoqrafiya, folklor kimi elm sahələri ilə sıx bağlıdır.
Ədəbi dil daim dialektlərə təsir edir və tədricən parçalanır, bir çox xüsusiyyətlərini itirir, lakin
ləhcələr də öz növbəsində ədəbi dilə təsir göstərir. Beləliklə, ləhcələrdən çiyələk, şum, bağlama
sözləri gəldi. Xüsusən tez-tez ədəbi dildə tez “solur” və orijinal ekspressliyini itirən ifadəli lüğət
yoxdur. Bu hallarda ləhcələr ədəbi dilin köməyinə gəlir.
Dilin lüğət tərkibi fonetik və qrammatik normalara nisbətən daha sürətlə inkişaf edir və
təkmilləşir. İnsanların – dil daşıyıcılarının həyatında baş verən yeniliklər, dəyişikliklər dilin lüğət
tərkibində əks olunur. Dialekt leksikası və ədəbi leksika eyni dilə aid olmalarına baxmayaraq, bir
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sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Ədəbi dil müasir dövrdə əhalinin ünsiyyət ehtiyaci ilə bağlı
bütün tələblərə cavab verməli, həyatın müasir inkişaf tempindən geri qalmamalı olduğu üçün,
müəyyən “qəlib” və “çərçivə”lərə uyğunlaşmalı olduğundan onda sanki gələcəyə hesablanmış
yönəlmə hiss olunur. Bu baxımdan dialekt leksikası daha konservativ xarakter daşıyır ki, bu da
dilin tarixi inkişaf xüsusiyyətlərinin araşdırılması və inkişaf meyilinin müəyyənləşdirilməsi üçün
çox əhəmiyyətlidir. Dialekt leksikasının digər fərqli və üstün xüsusiyyəti burada anlayışların ədəbi
dildə olduğundan daha çeşidli və şaxələnmiş ifadə variantlarına təsadüf olunmasıdır. Dilin qədim
leksik qatına aid sözlər şivələrin lüğət tərkibində daha çox qorunub saxlanır. K.Musayevin qeyd
etdiyi kimi, türk dillərinin öz arasında və müxtəlif dillərə münasibətdə oxşar və fərqli cəhətlərin
üzə çıxarılması məhz dialektlərin leksikasının diqqətli tədqiqi nəticəsində mümkündür.
Dialekt leksikasının digər türk dilləri və dialektləri ilə müqayisədə tədqiqi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Dialekt leksikasının yalnız ədəbi dillə müqayisədə tədqiqi türk dilləri və dialektlərinin
formalaşma dövrünə xas olan mürəkkəb inkişaf prosesini anlamağa imkan vermir. Dilin leksik
xüsusiyyətlərinin tarixi inkişaf xüsusiyyətlərinin araşdırılmasında dialekt faktlarının tədqiqata cəlb
olunmasının başqa bir üstünlüyü dialektlərin ədəbi dillə müqayisədə daha konservativ xarakterə
malik olmasıdır. Burada digər faktı da diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır: ünsiyyət vasitəsi
kimi dialektlər ədəbi dilə nisbətən daha böyük kütləni əhatə edir və burada dil vahidlərinin
variantlılığı və zənginliyi faktını da inkar etmək olmaz. A.Baskakov bununla bağlı olaraq qeyd
edir ki, “Türk dillərində ədəbi dil daşıyıcılarının sayı 10-12%-dən artıq olmadığı halda, əhalinin
böyük hissəsi dilin dialekt formasından istifadə edir” (2.5-7).
Araşdırmalar göstərir ki, bəzi hallarda qədim elementlər şivələrdə qorunduğu halda, ədəbi
dildə saxlanmamışdır. Odur ki, etnoqarafik dialektizmlərin diqqətli tədqiqi dil tarixi ilə bağlı araşdırma üçün daha çox material verə bilər.
Bu baxımdan diqqətimizi cəlb edən bəzi sözləri nəzərdən keçirək:
Çalğı- ismi nazik çubuqlardan, tikan və s.-dən düzəldilən uzundəstəli süpürgə olub (4, 439),
bir çox dialekt və şivələrdə işlənsə də, bədii üslubda da rast gəlinir.
Məs.: Qulu bir az gicəllənib çalğını götürdü, başladı həyəti süpürməyə. S.Rəhimov
Düşünürük ki, çalğı sözü “çalmaq” feilindən süpürmək; çalğılamaqdan törəmişdir.
Məs.: Dünənki kimi bu gün də Hüseyn böyük xırmanın qırağını əvvəlcə çaldı, sonra
şanaladı. S.Rəhimov.
[Niyaz] səhər alaqaranlıqdan yerindən qalxan kimi tövləyə girir, əvvəlcə atların altını
kürəyir, təmizləyir, çalğı ilə çalır, quru peyinlə onların altını qurulayırdı. Ə.Vəliyev.
“Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti” ndə bu söz iki şəkildə
I “çalqi” (Balakən, Basarkeçər, Cəbrayıl, Gədəbəy, Yardımlı, Goranboy, İmişli, Qazax,
Oğuz, Şəki, Şuşa, Tovuz, Ucar). – Ağacın o putaxlarınnan çalğı qayrerax (Gədəbəy); – A qızım,
çalğını geti, eşiyi süpürax (Şəki); – Bala, çalğıyı götü, malların altın süpür (Basarkeçər); – Ə:, o
çalğını gəti mə:, tavlanı süpürüm (Cəbrayıl), (Şamaxı) nar, heyva və s. çubuqlarından düzəldilən
böyük süpürgə. – Tö:lədən çalqi yox olub,
II
(Balakən,
Sabirabad,
Şəki,
Zaqatala)
bax çalqu //Çalğıynan biçirıx otu, so:ra qotmana yığırıx (Şəki); – Otuçalğıynan çalıllar (Balakən),
III(Göyçay, Kürdəmir) ÇALQU (Qarakilsə, Şahbuz, Şərur, Zəngilan) 1. Çalquyu götü, həyəti
süpür
(Zəngilan)
2. böyük süpürgə düzəltmək üçün istifadə edilən nar, heyva və s. çubuqları. – Bu gün çalqu
qırmağa gedəcəm (Şahbuz); – Qırdığım çalquları artdıyıf çalqu bağlıyacam(Zəngilan), II
(Dərbənd) dəryaz. – Çalquynan ot çaldım şəklində işlənir.(5,73)
Heybə ərəbcə “aybe” olub, iki mənada işlənir:
1) (İsim) At, eşşək və başqa minik hayvanlarının üzərinə keçirilən ve ya çiyində daşınan,
içinə müəyyən bir şey qoymaq üçün istifadə etməyə yarayan, kilim və ya xalçadan düzəldilən iki
gözlü torba,
2)(İsim) Çiyinə keçirilə bilən tək gözlü çanta növü kimi.
Baku Engineering University

44

Baku/Azerbaijan

Qax dialektində bu söz şəklində işlənir.(5, 154)
Bədii üslubda: Mahir xalı kimi rəngbərəng iplərdən toxunmuş balaca dolu heybəsini
çiyninə aldı M.Hüseyn.
Parç- fars mənşəli olun, tayqulp, birəlli, qulplu su qabı deməkdir.(4, 575) Parçla su içmək.
Bir parç su. Qızxanım … parçı ağzına qədər ayranla doldurub, Almurad babaya
verdi. İ.Əfəndiyev.
Parç Zəngilan, Zəncan dialektində də suqabı mənasında işlənir. – Parçnan su içirıx
(Zəngilan) (5,392)
Dilin tarixi inkişafda öyrənilməsində dialektlər əvəzsiz mənbədir. Bu, dilin leksik tərkibinin
inkişaf xüsusiyyətlərinin meydana çıxarılmasına da aiddir. “Şivələrin leksik vahidlərinin qədim
türk yazılı abidələrinin, qohum dillərin və onların şivələrinin sözləri ilə əlaqəli tədqiqi tarixi
leksikologiya məsələlərinin aydınlaşdırılmasında, dildaxili qanunlar əsasında yeni sözlərin
əmələgəlmə prinsiplərinin öyrənilməsində, ədəbi dilin ehtiyacı olan sözlərin üzə çıxarılmasında
başlıca amildir” (3; 4).
Nəticə
1. Azərbaycan özünəməxsus zəngin dialekt sistemi mövcuddur. Dialektlər qədim türk tayfa
dilləri əsasında təşəkkül tapmış, ədəbi-bədii dilin meydana çıxmasına zəmin yaratmış və onu
zənginləşdirən əsas mənbə olmuşdur;
2. Azərbaycan dilinin bədii üslubunda işlənən dialekt və şivələr geniş areala malikdir. Yəni
bədii üslubda işlənən bu dialektlər hər bir yazıçının özünəməxsus dil xüsusuiyyətlərini izah edir.
Bir dailaektdə olan leksik vahid özündə bir region birləşirmir, yəni dialektin sərhədi ölkənin
ərazisi ilə məhdudlaşmır;
3. Azərbaycan dilinin bədii üslubunda işlənən etnoqrafik dilektizmlər şivələrdə qorunub
saxlanır və əslində bu insanalar arasında sıx əlaqələrin nəticəsində yaranmışdır. Bu leksikaya
daxil olan sözlərin bir hissəsi həm ədəbi-bədii dil, həm dialektlərdə, digər hissəsi isə yalnız
dialektlərdə işlənən sözlərdir.
ƏDƏBİYYAT:
1.
Щерба Л.В. Русские гласные в качественном и количественном отношении. Л.: Наука, 1983, с. 16
2.
Баскаков А. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». М., 1985.
3.
Əhmədov B. Azərbaycan dilində leksika məsələləri. Bakı, 1990
4.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. IV cilddə. Bakı: Şərq-Qərb, 2006
5.
Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Bakı: Şərq-Qərb, 2006

DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE SAVAŞ TERİMLERİ
Doç. Dr. İlkin Gulusoy

Büşra Küçükler

Kafkas Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi,
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü
ilkingulusoy@gmail.com
Kars, Türkiye

Kafkas Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi,
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü
bsrkcklr@gmail.com
Kars, Türkiye

ÖZET
11. yüzyılda, Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan Dîvânu Lugâti’t-Türk, Araplara Türkçeyi
öğretmek amacıyla yazılan önemli bir eserdir. Bu eser Türk edebiyatının ilk sözlük eseridir.
İçerisinde 9000 civarı kelimeyle birlikte atasözü, deyim ve şiir gibi pek çok Türk kültürünü
yansıtan öge vardır. Bu eser ile birlikte 11. yüzyıl Türk dilinin, kültürünün, edebiyatının, günlük
yaşantısının ayrıntılarını görmekteyiz. Dîvânu Lugâti’t-Türk’te yer alan savaş terimleri bu
çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Dîvânu Lugâti’t-Türk, Savaş Terimleri, 11. Yüzyil
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GİRİŞ
Türkler, Balkanlardan Asya kıtasına kadar büyük bir bölgeyi kapsayan alanda yaşayan ve
savaşçı özellikleriyle ön planda olan bir topluluktur. Türk tarihinin kökenine inildiğinde açık
şekilde takip edebildiğimiz Göktürk ve Yenisey yazıtlarının yanı sıra Çin, Sümer ve Moğol
dillerine geçen Türkçe kelimelerden hareketle, Türkçenin M.Ö. 3000’lerde konuşulduğu bilimsel
yöntemlerle kanıtlanmıştır (Akar, 2014, s. 56). Türk dilinin geniş gelişim sahasında birçok eser
meydana gelmiş, bu eserlerle Türk dilinin tarih içerisindeki gelişimi gözler önüne serilmiştir.
Milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren somut verilerle takip edebildiğimiz Türk tarihi, 8.
yüzyılda yazılan Göktürk ve Yenisey yazıtlarının bulunmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Dini,
siyasi, ekonomik gelişmeler, savaşlar ve iklim şartları gibi sebepler Türklerin sosyal yaşantısının
değişiminde büyük öneme sahip olmuştur. 11. ve 13. yüzyıllar arasında İslamiyet’in de etkisiyle
ortaya çıkan Kutadgu Bilig, Dîvânu Lugâti’t-Türk, Atabetü’l Hakayık, Divân-ı Hikmet gibi eserler,
dönemin büyük âlimleri tarafından yazılan, Türk edebiyatına önemli katkıları olan eserlerdir.
Bunlardan Dîvânu Lugâti’t-Türk, Kaşgarlı Mahmud tarafından Araplara Türkçeyi öğretmek için
yazılan, Türk tarihinin ilk sözlük eseridir. Bu açıdan baktığımızda Türkçede kullanılan ilk savaş
terimlerinin araştırılması güncellik arz etmektedir.
KAŞGARLI MAHMUD KİMDİR?
Kaşgarlı Mahmud, 11. yüzyılda, Karahanlı topraklarında yaşamış bir Türk bilginidir. Hayatı
hakkında bilgiye çoğunlukla Dîvânu Lugâti’t-Türk adlı eserinde rastlamaktayız. Eser üzerinde
yapılan çalışmalara göre, Kaşgarlı Mahmud’un 1008 yılında doğduğu tahmin edilirken, babasının
adının Hüseyin Çağrı Tigin, dedesinin adının Mehmet olduğunu, Kaşgarlı olduğunu, yaşadığı
bölgeden Barsgan diye bahsettiğini ve aynı zamanda Karahanlı hanedanına bağlı bir asilzade
olduğunu görmekteyiz. “Dönemin Türk edebî dilini (Hâkaniye Türkçesini), Arapçayı ve Farsçayı
çok iyi bilmektedir. Eserinde “Türk yazısı” olarak ifade ettiği, dolayısıyla 11. yüzyılın ikinci
yarısında Kâşgar ve çevresinde Türk yazısı olarak kullanılmaya devam ettiği anlaşılan Uygur
yazısını da çok iyi bilmektedir.” (Ercilasun&Akkoyunlu, 2018, s.25).. Araplara Türkçeyi
öğretmek amacıyla yazdığı Dîvânu Lugâti’t-Türk’te gramer ve dil yapısına hâkim oluşu bu dilleri
çok iyi bildiğinin ve iyi bir eğitim aldığının göstergesidir. Eserde yaptığı çalışmalarla ve kendi
hayatına dair bir takım örnekler de veren Kaşgarlı Mahmud, “Ben onların en uzun dillisi, en açık
anlatanı, akılca en incesi, soyca en köklüsü, en iyi kargı kullananı olduğum halde onların
şartlarını, çöllerini baştan başa dolaştım. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız boylarının
dillerini, kafiyelerini belirleyerek faydalandım; öyle ki, bende onlardan her boyun dili, en iyi yolla
yerleşmiştir. Ben onları en iyi surette sıralamış, en iyi bir düzenle düzenlemişimdir.”(Atalay,
1939, s.4) Bu bilgilerden yola çıkarak Kaşgarlı Mahmud’un dili ustaca kullanabildiğini, pek çok
yer gezerek bu yerlerdeki kültürü iyi bir şekilde tahlil edebildiğini, çoğu Türk boyunun folkloruna
hâkim olduğunu, ortaya çıkardığı eserle de bunu en iyi şekilde ortaya koyduğunu görmem
mümkündür.
Kaşgarlı Mahmud, dil bilgini oluşunun yanı sıra büyük bir Türk milliyetçisidir. Türk
kelimesinin geçtiği yerde rivayet ve hadislerden örnek göstererek Türk milletinin üstünlüğünü
kanıtlamak istemiştir. “Allah (c.a) diyor ki: Benim bir ordum vardır; onları Türk diye adlandırdım
ve doğuya yerleştirdim. Bir kavme kızdığım zaman onları (Türkleri) onlara musallat ederim.” Bu
hadisle birlikte Türklerin üstünlüğüne, Allah tarafından özel olarak yaratıldıklarına, Allah’ın
yeryüzündeki ordusu olduklarına, güzel ahlak ve iyi davranışlarıyla eşsiz bir millet olduklarına
inanmıştır (Ercilasun&Akkoyunlu, 2018, s.151). Ahmet Bican Ercilasun onun Türkçülüğünden
bahsederken şöyle yazar: “Onun Türkçülüğü eserinin her tarafına sinmiştir. Türke ait ne varsa
eserine koymaya çalışmış, hiçbir şeyi dışarıda bırakmamak istemiştir.” (Ercilasun&Akkoyunlu,
2018, s.28). Bununla da, aslında Kaşgarlı Mahmud’un bu eseri meydana getirmekteki amacının
sadece Araplara Türkçeyi öğretmek olmadığını aynı zamanda Türk kültürünü, geleneklerini,
adetlerini de göstermek istediğini anlıyoruz.
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DÎVÂNU LUGÂTI’T-TÜRK
Dîvânu Lugâti’t-Türk, Kaşgarlı Mahmud’un 11. yüzyılda, açıklamalı sözlük tarzında,
Araplara Türkçenin üstün bir dil öğretmek amacıyla yazdığı, Türk dünyası dilbilimi için oldukça
önemli bir eserdir. Eserin yazıldığı ve bitirildiği tarih hakkında farklı görüşler vardır. 1072 yılında
yazılmaya başlanan eserin kimi araştırmacılara göre 1074’te kimine göre ise 1077’de bittiği kabul
edilir (Ercilasun&Akkoyunlu, 2018, s.18-20).
Büyük dil bilgini Kaşgarlı Mahmud, hayatının büyük bir bölümünü çeşitli yerler gezerek,
oluşturduğu Dîvânu Lugâti’t-Türk’e adamıştır. “Türk dilinin toplu sözlüğü” anlamını veren bu
kitap, Türk Dillerinin ilk sözlüğü ve grameri sayılabilen bir ensiklopedi niteliğindedir (Gulusoy,
2019, s.182). Devrine gore, günümüzün ölçüleri ile bile, ileri bir dilci sayılabilecek olan Kaşgarlı
Mahmut, bu eseri ile kendisini Türk diline hizmet etmiş ölümsüler arasına katmış bulunmaktadır
(Korkmaz, 1995, s. 241). “Dede Korkut” hikayeleri Öğuz grubu Türk Dillerine, “Kutadgu Bilig”
Karluk grubu Türk Dillerine mahsus ve mensup olduğu gibi, Dîvânu Lugâti’t-Türk de evrensel bir
eser gibi Türk Dillerinin tüm grupları arasında hiçbir fark gözetmeden, neredeyse tümünü
kapsayan ve kendisinde barındıran son derece zengin bir hazinedir (Asker, 2008, s.11).
Dîvânu Lugâti’t-Türk, Türk dünyasının önde gelen eserlerinden biri olarak içerik bakımından
birçok materyali bünyesinde toplamıştır. Yapısal olarak kısaca bahsedecek olursak “Dîvânu
Lugâti’t-Türk, bir önsöz ve sözlük kısmından meydana gelmiştir. Önsözde yazar Türk dilinin
tarifini, lehçelerinin özelliklerini sayar ve dilbilgisi kurallarını, Arapça’dakilere kıyasla gösterip
tespit eder. Türk dilinin Arapça’dan üstün olduğunu söyler ve buna dair örnekler verir. Bu arada,
sözlük malzemesini temin etmek amacıyla bütün boylara ait obaları, yerleşim birimlerini nasıl
gezip dolaştığını da anlatır.” (Akar, 2014,s .150-151). Kaşgarlı Mahmud bu eseri meydana
getirirken birçok yer gezerek, kültürün, dilin, edebiyatın Türk milleti üzerindeki bütün
etkilerinden faydalanmıştır. Eserde yalnızca Arapça Türkçe kelime karşılaştırmaları geçmez,
bunlara ek olarak; atasözleri, deyimler, argo, küfür sözleri, şiirler, kelimelerin anlamları, kullanım
alanları ve bunları açıklamak amacıyla cümleler ile desteklenen anlatımlar vardır. Bu şekilde
eserde Arapça karşılaştırmalarıyla birlikte 9000 civarı kelime bulunmaktadır. Türklere ait boy
adları, yerleşim alanları, şahıs isimleri, günlük hayatta kullanılan birçok terim içermektedir.
Bu eser ile birlikte 11. yüzyıl Türk dilinin, kültürünün, edebiyatının, günlük yaşantısının
ayrıntılarını görmekteyiz. Eserde geçen şiir örnekleri, bu eserin ne kadar edebi zenginlik taşıdığını
gösterir. Sagu, koşma, sav gibi terimler bu eser sayesinde öğrenilmektedir. Alp Er Tunga’nın yani
Afrâsiyab Han’ın ölümü üzerine duyulan, üzüntü halk arasında yazılan destanlar ile canlı
tutulmaya çalışılmıştır. Bu eser de, halkın hafızasında yer edinmiş bu gibi şiir, atasözleri ve
deyimler vs. birçok unsuru toplayıp günümüze kadar saklamıştır. Eserin içeriğinde günlük hayatta
kullandığımız birçok terim (akrabalık ilişkilerini belirten terimler, hayvancılıkla ilgili terimler,
zirai terimler, tıbbi terimler, savaş terimleri vs.) grupları bulunmaktadır.
SAVAŞ TERİMLERİ
Türkler, asırlardır dünya üzerinde savaşçı bir toplum olarak varlık göstermişlerdir. Tarihte ilk
Türk devleti olarak bilinen Hun İmparatorluğu’nda askeri ve idari örgütlenme sağ ve sol olarak iki
gruba ayrılmış, bunlar sağ bilge elig ve sol bilge elig adında yöneticiler tarafından komuta
ediliyordu. Mete Han tarafından kurulan ilk Türk ordu teşkilatı da 10, 100, 1000 ve 10000 kişilik
birimlere ayrılmıştı (Akar, 2014, s.63). Türkler bu düzenli ordu teşkilatlanmaları sayesinde pek
çok büyük imparatorluk kurmuşlardır. Türklerin savaşçılığı, birtakım öğeleri de beraberinde
getirmiştir. Ordu içerisinde görev alan kişiler, kullanılan malzemeler, emir ve komuta etmek için
kullanılan terimler vs. teşkilat düzenini oluşturan şeylerdir.
Kaşgarlı Mahmud, Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Türk milletinin genel anlamda kullandığı
sözcükleri, atasözlerini, deyimleri, edebî unsurları, aile ve akrabalık ilişkilerini, tarım ve
hayvancılık unsurlarını, gelenek ve görenekleri ve bunun gibi birçok konuyu bir araya toplamıştır.
Bunların yanı sıra Türklerin savaşçı bir toplum olarak meydana getirdiği unsurlara da büyük
ölçüde yer vermiştir. Kendisinin de iyi bir asker olduğunu, “Ben onların en uzun dillisi, en açık
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anlatanı, akılca en incesi, soyca en köklüsü, en iyi kargı kullananı olduğum halde onların
şarlarını, çöllerini baştan başa dolaştım…” (Atalay, 1939, s.4) sözlerinden anlıyoruz. Türk savaş
terimlerinden kargı, ucu sivri ve demirli uzun bir mızrak anlamında kullanılır (sozluk.gov.tr).
Kaşgarlı Mahmud’un askeri kişiliğe sahip olması, çevresinde olanları gözlemlemesi dolayısıyla
eserinde önemli yer tutmuştur. Savaş terimlerini incelerken öncelikle kullanılan aletler, savaşla
birlikte ortaya çıkan terimler ve bunların günümüzde kullanım alanları göz önünde
bulundurulacaktır.
Ok, yay ile atılan, ucu sivri, ince tahta çubuktur (sozluk.gov.tr). Savaşlarda silahın icadına
kadar etkili bir araç olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda Türkler için önemli bir sembol haline
gelmiştir. Oğuzların Kayı Boyunun sembolünün ok ve yay olması askerliğin Türk toplumu
açısından önemini gösterir. Ok, Dîvânu Lugâti’t-Türk’te farklı anlam çerçevesinde de
incelenmiştir. Ok, evin orta direği, evin kurulacağı araziyi belirlemek için yapılan kurada bir araç
ve fiilde pekiştirmeyi ifade eden anlamlarda kullanılır (Ercilasun&Akkoyunlu, 2018, s.17). Azuk
ok, eserde başıboş ok, kimin attığı belli olmayan ok anlamında kullanılır. Bugün sadak olarak
adlandırdığımız, okları bir araya toplayan alete eserde okluk, kurugluk ve kiş adı verilir. Ok
atılan tahtadan yaya yatan adı verilirken, okun ve mızrağın uç kısmındaki demire ise başak adı
verilir. Bu kelime Orta Türkçe döneminde okun veya kargının ucuna geçirilen temren olarak
geçerken sonraki dönemlerde ekin başı olarak kullanılmaya başlanmıştır (Eren, 1999, s. 43).
Eserde umaçlık yir oka hedef olabilecek yer anlamına gelir, (kezger-) er okı kezgerdi, adam oku
gezledi demektir. Günümüzde bu tabir ateşli silahlar için, nişan almak anlamındadır.
Kılıç, eskiden savaşlarda etkili bir silah olarak kullanılmış araçlardan birisidir. Dîvânu
Lugâti’t-Türk’te bu terimle ilgili “koş kılıç kınka sıgmas” yani “çifte kılıç bir kına sığmaz”
atasözüyle hem kelimenin ne anlama geldiğini hem de örneklendirme yaparak Türkçe eğitimi için
daha etkili bir yöntem kullanılmıştır. Bu “atasözü aynı iş için uğraşıp karşı karşıya gelen veya
aynı kızı isteyen iki adam için kullanılır.” (Ercilasun&Akkoyunlu, 2018, s.154). Burada kın
kelimesi de bugün bildiğimiz anlamıyla kullanılır. Eserde bıçağın ve kılıcın kını olarak geçer.
Kılıç vb. şeylerin kınlarını oymak için kullanılan ucu kıvrılmış bıçağa edgü adı verilmiştir.
Suçlun, yerinden sıyrılan her şey için kullanılırken eserde bu “kılıç kındın suçlundı” yani “kılıç
kıdan sıyrıldı” şeklinde kullanılmıştır. Togru, kılıç, hançer ve bıçağın kabzaya sokulan kuyruğu
olarak eserde yer alır. Ucu sivri olan mızrak, bıçak, kılıç gibi eşyalara süwri adı verilir.
Günümüzde bu kelime nesnelere değil bu tarz nesnelerin niteliğine göre adlandırılır. Eserde
birisine kılıç kuşandırmayı sağlamak “ol maña kılıç mandurdı” şeklinde ifade edilirken er
tulumlandı ise adam savaş malzemeleri ve silah kuşandı demektir.
Yarık, savaşta askerlerin giyindiği demir örgüler ile yapılmış özel zırhtır. Küpe yarık burada
demirden yapılmış zırh olarak geçerken, zırh giyinen askerlere yışıglıg er, zırhlı adama ise
yarıglıg er denilmiştir. Eserde “er yarıklandı” tümcesinde, adam zırhlandı tabiri kullanılarak
sadece sözcüklerle değil aynı zamanda kelime grupları ve tümcelerle Türkçe öğrenimi daha
kolaylaştırıldığı görülmektedir. Bugün bu kelimelerin kullanımı bulunmamakla birlikte zırh veya
miğfer sözcükleri kullanılmaktadır.
Süñü, Eski Türkçe döneminde kısa mızraklara verilen ad iken sonraki süreçte tüfeklerin
namlusunun ucuna takılan küçük kılıç olarak adlandırılmıştır. Sünüş, mızrakla döğüş yapmak
savaşmak anlamında kullanılmıştır. “Ol süñü başakladı” tabiri o mızrağa temren taktı, yani
bugünkü tabiriyle süngü taktı anlamında kullanılmıştır.
Tura kalkan, kalkan ve deriden yapılmış kalkan olarak eserde yer alır. İnsanın düşmanından
korunmak için kullandığı herhangi bir şey olarak tanımı yapılmıştır (Ercilasun&Akkoyunlu, 2018,
s.443). Aşuk, kalkan ve zırh gibi, dışarıdan gelebilecek darbelere karşı koruma özelliğine sahip
demir başlıktır.
Ay bitigi, askerlerin adlarının ve erzaklarının kaydedildiği deftere denilir. Bitig, günümüzde
kullanılmasa da kitap, mektup veya yazılı herhangi bir metne ait belgelere denir. Bu bakımdan
askerlerin ve gelir gider durumlarının kayıt altına alınması üzerine kullanılan bir tabir olmuştur.
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Eserde sü askerlere ve orduya verilen genel bir addır. Çok sayıda askerin toplanması sü telim
irkildi veya kalabalık asker grubuna kalın sü, asker toplanmasına sü böglündi veya sü
yumurlandı, toplanmış askerlere terkin sü, askerin yayılmasına yayıldı sü adı verilir. Savaş
düzeninde ordunun saf tutması çerig, iki savaş birliğin saf tutması çergeş olarak tanımlanır.
Bununla ilgili eserde şu örnek verilmiştir:
Kelse apañ terkenim
İtilge met törkünüm
Tarılmagay törkünüm
Emdi çerig çergeşür.
“Han gelip bize yardım ederse topluluğumun hali düzelir. Aşiretim başkalarının eline esir
düşerek dağılmaz. Şimdi savaşan iki birlik saf tutmada” (Ercilasun&Akkoyunlu, 2018, s.293)
şiiriyle anlatımı kuvvetlendirmiştir. Savaş başlayacağı zaman ordular, yortug adıyla sultanın
maiyeti altında toplanırdı. İm adı verilen parola sistemiyle bir kişinin düşman tarafından mı yoksa
ordudan mı olduğu bu yolla anlaşılır, olası tehditler engellenirdi. Beyin bulunduğu şehre ordu adı
verilmesi dolayısıyla Kaşgar’a da Ordu Kend denilmiştir. Toy adı verilen karargâhlar kurulurdu.
Toy günümüzde birçok Türk topluluğunda düğün, eğlence olarak kutlanır. Ükek, şehrin
surlarında savaş için görülen hazırlıklarda yapılan burç; hükümdarın, kalenin vb. şeylerin
korumasını üstlenen muhafızlara yatgak, askerlerin öncüsüne yizek, yöneticilere ait tefriş işlerini
gören kişilere ordu başı, rehber ve komutana çuwga, savaş saflarını düzenleyen ve askeri
koruyan kişiye çavuş, nişancılara atım er, verilen bu rütbelere ise kur adı veriliyordu.
Dîvânu Lugâti’t-Türk’te, savaş birçok kelime ile anlamlandırılmıştır. Bunlardan uruş, yagıla, tokış, vuruşmak ve savaşmak, etleş-, askerlerin şiddetli bir şekilde çarpışması demektir. Beylerin
birbiri ile savaşmasına sançış, düşmanı bozguna uğratmaya sanç-, düşmanın yenilmesine yagı
sançıktı, çekişme ve mücadele etmeye sandruş denilmektedir. Ordunun yenilmesine sü sındı
veya sü sançıldı denilmiştir. Savaşta ülker çerig adı verilen bir taktikte askerler bölükler halinde
ayrılır, iki bölük hücum ettikten sonra diğer bölükler onu sırayla takip ederek düşmanı bozguna
uğratırlar (Ercilasun&Akkoyunlu, 2018, s.46). Tutgak adı verilen birlikler, geceleyin düşman
birliklerinden sızabilecek gözcüleri yakalamak için görev alırlar. Bunun yanı sıra akıncılar
geceleri düşman basan birlikleri oluşturan askerlerdir. Baskın yapmaya basık-, baskına uğramaya
bassık-, baskın yapılan yere basıg, pusuya bus, düşmana yagı, gizli düşmana kır yagı, pusu
kuran düşmana busuglug yagı, kuşatma altına almaya egril denilir. Düşmana ait tuzak olup
olmadığını kontrol etmek amacıyla yapılan keşfe yelimle- denir.
Savaş esnasında düşman birliklerini yaran kahramana topulgan, savaşı kızıştıran, körükleyen
kişiye tokuşgan, kalabalık düşman ordularını geri püskürten kahramana ise kaytargan denilir. Ol
yagını bögürledi tabiri, savaşçının düşman saflarına girerek bunları bozguna uğratması üzere
kullanılır. Askerlerin savaşta naralar atmasına alplar kökreşti, savaşta askerin ses kısıldı er tını
öçükti, savaş esnasında kahramanın kalabalığı dağıtması ise alp çerig tarasladı şeklinde ifade
edilir. Taraslama fiili aynı zamanda sürüyü dağıtmak için kullanılır. Savaşta cesur savaşçılara
Alpagut unvanı verilir. Bununla birlikte eserde bir şiirle örneklendirme yapılmıştır. Şiir örneği şu
şekildedir:
Budraç yeme kudurdı
Alpagutın üdürdi
Süsin yana kadırdı
Kelgeli met irkişür.
“Yabaku’da bir bey olan Budraç askerleriyle döndü, kahramanlarını seçti ve gelmek için
toplandı.” Ayrıca eserde yiğitlik ve cesurluk anlamına gelen alp için de atasözü ve Alp Er
Tunga’yla ilgili şiir bulunmaktadır. “Alp yağıda alçak çogıda” “yiğit, düşmanla karşılaşmada;
yumuşak huylu, münakaşada sınanır.” Atasözüyle savaşçı bir yiğidin marifetlerini bir düşmanla
karşılaşmada sergilemesi örneği verilerek şiirle birlikte bir askerin karakteristik özelliği
verilmiştir:
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Alp Er Tonğa öldi mü Alp Er Tunga öldü mü?
Isız ajun kaldı mu Kötü dünya kaldı mı?
Ödhlek öçin aldı mu
Felek öcünü aldı mı?
Emdi yürek yırtılur.
Şimdi yürek yırtılır.
Savaşlarla birlikte yaşanan hadiseler, bu eserde sözcükler, sözcük grupları ve tümcelerle
ortaya konulmuştur. Savaş başlangıcında halk arasında bunun etkilerini yaygın olarak görüldüğü
bir gerçektir. Bir kavmin düşmanının saldırısından meydana gelen korkuya ürk-, düşmanların
gelmesinden dolayı halk arasına düşen kargaşaya bulgak, kargaşa esnasında düşmandan
kaçışmaya tezgi, savaş esnasında esir alınan kişiye tıl, bulun, tutsuk, düşmana teslim olup karşı
tarafın saflarına geçmeye içik-, tutgun ıdıldı tabiri ise esir serbest bırakıldı anlamında
kullanılmıştır. Er içikti, “adam savaşta teslim oldu ve karşı taraftaki düşman ordusuna katıldı.”
Bu kişiye de içkin er denilmiştir.
SONUÇ
Kaşgarlı Mahmud, 11. yüzyıl dil bilgini olarak yaşadığı dönemin Türk toplumunu çok iyi bir
şekilde gözlemlemiş, Türk folkloruna ait ne varsa bir çatı altında Dîvânu Lugâti’t-Türk’te
toplamıştır. Türk milletine ait bütün değerler bu eserde birleşmiş, günümüze kadar varlığını
sürdürmüştür. O dönem yaşayan birçok boyun geleneği, göreneği, inançları, yaşam tarzları,
yönetim şekilleri, askeri düzenleri bu eserde çok geniş bir şekilde ve 9000’den fazla kelime ile yer
almıştır. Türklerin savaşçı bir toplum olarak asırlardır hüküm sürdüğü bir coğrafyada, bu savaşçı
özelliklerin ön plana çıkması her açıdan önem arz etmektedir. Kaşgarlı Mahmud böyle bir
dönemde yazdığı bu eseriyle Türk ordu sisteminin işleyişini bize göstermiştir. O dönem kullanılan
aletler, taktikler, savaş hileleri, güvenlik yöntemleri, rütbeler, eserde geniş bir yer tutarken tüm
bunlarla birlikte atasözleri, tümceler, şiirler, kısa anlatılar dönemin işleyişini pekiştirmemizi
sağlar. Kaşgarlı Mahmud, bir Türkçü olarak daima Türk milletinin üstünlüğünü savunmuş,
Türklerin Tanrı’nın ordusu olduğuna inanmış ve bunu eserinde daima kanıtlama yoluna gitmiştir.
Bu eser onun gelecek nesillere armağanı olmuştur.
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XÜLASƏ
Oğuz qrupu türk dillərində söz və söz birləşmələrindən təşkil olunan floristik leksika olduqca
zəngindir. Ayrı-ayrılıqda floristik vahidlərin təhlili Azərbaycan, türk, türkmən və qaqauz dillərinin
nəinki ədəbi dil fondunda, eyni zamanda dialektik quruluşlarında da fərqli məqamları aşkara
çıxarır. Azərbaycan dialektlərində işlənən bitkiçilik leksikası vahidlərini təhlil edərkən bir sıra
maraq doğuran məqamlarla qarşılaşmaq mümkündür. Bitkiçilik leksikası vahidləri
dialektlərimizdə tək hecalı, sadə, düzəltmə, mürəkkəb quruluşlu formalarda qarşımıza çıxır.
Ümumilikdə götürdükdə Oğuz qrupu türk dillərinin dialektologiyası bitkiçilik leksikası vahidləri
ilə zəngindir. Oğuz qrupunda ədəbi dilin leksik vahidləri ilə dialektlərinin müqayisəsi ilə onlar
arasındakı yaxınlığı aşkarlamaq mümkündür. Bəzən Oğuz qrupuna daxil olan ədəbi dillərin
birində işlənən floristik leksikaya aid olan söz digərinin dialektində qarşımıza çıxır.
AÇAR SÖZLƏR: oğuz qrupu türk dilləri, floristik leksika, dialektlər
GIRIŞ
Dialektlərimizdə işlənən bir qisim sözlər rənglər və canlıların adı ilə əmələ gələrək mürəkkəb
isim formasında dilimizdə işlənir. Dilimizdə rəng adlarının iştirakı ilə düzələn dialektik vahidlərə
ağcüllü, ağdən, ağmaş, sarıçiçəx, sarıgül və s. sözləri misal göstərə bilərik. Ağcüllü Ordubad
dialektində yabanı ot adı, ağdən Culfada buğda, ağmaş Şərur bölgəsində ağ lobya, sarıçiçəx
Babək ləhçəsində, sarıgül isə Ordubad rayon şivəsində yalançı zəfəran mənasında işlənir [4, 59].
Tərəflərindən biri canlı adı ilə düzələn maralotu, itdişdəyi, itxiyarı, pişikciynağı, ayıcacağı,
ayıfındığı, atqaytaran, quşquyruğu kimi sözlər bitkiçilik leksikasını əks etdirən dialektik
vahidlərdir [3, 22]. Maralotu Naxçıvan və Ordubad bölgələrində ətirli bitki, itdişdəyi Kürdəmirdə
paxlaya oxşar yabanı bitki, itxiyarı Dərbənd zonasında xiyara bənzər zəhərli bitki, pişikciynağı
İmişli, Qazax, Şəmkirdə yabanı bitki adı, ayıcacağı Şəmkirdə yabanı bitki, ayıfındığı Şuşada həm
yabanı ağac adı, həm də o ağacdan yetişən bitki, atqaytaran Qazaxda quşqonmaz, iritikanlı bitki
adı, quşquyruğu Şahbuz zonasında yabanı bitkiyə verilən addır [4, 89].
Dialektlərimizdə işlənən bəzi sözlərə ədəbi dilimizdə də rast gəlmək mümkündür. Lakin bu
sözlər məna cəhətdən ədəbi dildəki qarşılıqları ifadə etmir. Bu tip bitkiçilik leksikasına daxil olan
dialektik vahidlər sadəcə ədəbi dil ilə omonimlik xüsusiyyəti daşıyır. Arpa sözü ədəbi dilimizdə
dənli bitki növlərindən birinin adını ifadə edir. Arpa sözü omonim olaraq Qubanın İkinci Nügədi
bölgəsinin şivəsində də rast gəlinir. Lakin arpa sözü dialektdə qadınlar üçün qızıldan düzəldilmiş
arpaşəkilli bəzək əşyası mənasında işlənir [2, 184]. Bənzər hal Qubanın İqriq və Birinci Nügədi
bölgələrinin şivələrində işlənən yonca sözündə də müşahidə olunur. Dialektdə bu söz ikili məna
ifadə edərək həm mişarla kəsilən ağacdan (taxtadan) tökülən ovuntu, həm də doğranan odundan
qopan kiçik parça mənalarını bildirir. Ədəbi dildəki qarşılığı ilə məna bağlılığı olmayan dialektik
vahidlərdən biri də ərik sözüdür. Bu söz Qubanın Zizik bölgəsinin şivəsində cır alma mənasında
işlənir. Cirə Qubanın Alpan bölgəsində ruzi, yeralması sözü dialektdə kartof mənasını verir [2,
201]. Bibər Bakının Şağan dialektində istiot, buğda sözü eyni şivədə ən kiçik ölçü olaraq işlənir.
Acıqıcı Culfada, acıpencər isə Babək bölgəsində vəzəri bitkisini bildirir. [1, 15]
Azərbaycan dilinin dialektlərində işlənən bəzi bitkiçilik leksikasını əks etdirən leksik vahidlər
mövcuddur ki, onlar ədəbi dildə qarşılığını ifadə etdikləri sözdən səs və hərf fərqliliyi ilə seçilirlər.
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Forma baxımından ədəbi dil ilə zahiri bənzərlik təşkil edən bu sözlər onunla eyni məhfumu
bildirmir. Ədəbi dilimizdə işlənən sözlər ilə bənzərlik təşkil edən dialektik vahidlərə mərməri,
pomador, pəmədor, pamador, xəşxəş, noxıd misal ola bilər. Mərməri Culfada ağac adı, pomador
Bakının İçərişəhər, pəmədor Şağan, pamador Novxanı şivəsində pomidor, xəşxəş Lerik
rayonunun Zenonu, Göydərə bölgələrində xaşxaş, noxıd Lerikin Züvüç, Arta dialektlərində noxud
mənasında işlənir [1, 56]. Lerik rayonuna xas olan şivələrdə ədəbi dil ilə bənzərlik təşkil edib eyni
məhfumu bildirən sözlər çoxdur. Lerikin Zenonu, Züvüç bölgələrində dəmirağac, qarağac, alma
sözlərində a~ə sait dəyişməsi ilə dəmırəğəc, qərəğəc, almə dialektik vahidlərinin işləndiyini
görmək mümkündür. Lerikin Qışlaq və Bülüdül şivələrində palıt ədəbi dildəki qarşılığından t~d
samit əvəzlənməsi ilə fərqlənsə də palıd mənasını bildirir. Həmçinin Lerikin Züvüç və Osyedərə
bölgələrinin şivələrində ədəbi dilimizdə işlənən armud sözünün qarşılığı kimi həm armıd, həm də
armıt dialektik vahidləri işlənir [3, 79].
Dialektlərimizdə işlənən bir qisim leksik vahidlər ədəbi dilimizdəki heç bir söz bənzərmir.
Şivələrimizdə işlənsə də ədəbi dilimizdə yer almayan bu cür sözlər kifayət qədər çoxdur.
Abtalıbərix, acdan ərix, moc, şekərpara, alaqutı, məkə, puynə sözlərinə ədəbi dilimizdə rast
gəlinmir. Ancaq bu sözlər bitkiçilik leksikası vahidlərinin dialektlərimizdə qarşılıqlarını bildirir.
Belə ki, abtalıbərix Babək və Şahbuz bölgəsində ağ rəngli şirin ərik növü, acdan ərix Şahbuzda
acı ərik növünü moc lobyanı, şekərpara sözü yaxşı qovun, alaqutı Quba dialektində gicitkən,
məkə Lerik rayonunun Züvüç bölgəsində buğda, qarğıdalı, puynə Lerik rayonunun Bülüdül
şivəsində yarpız mənasını bildirir [2, 156].
İndi isə ayrı-ayrı bitki leksikası nümunələrinin Oğuz qrupunun dialektlərində işlənmə
fərqliliklərinə nəzər salaq. Ədəbi dilimizdə işlənən buğda Culfada ağdən, Naxçıvanda dəvədişi,
Şahbuzda gülüsor, Zaqatalada güngənə, Bərdə, Borçalıda gürgəni, Ordubadda hərəy, Bolnisidə
qambur, Şərur şivəsində qarağulus dialektik vahidləri ilə ifadə olunur [4, 108]. Türk dilində buğda
sözü buğday olaraq tərcümə edilir. Türkiyə türkcəsinin şivələrində buğday sözünə yaxın dialektik
vahidlər işlənir. Türkiyənin Trabzon və ətraf kəndlərində bağda, Bolunun Akçaşehir, Hacıahmet
bölgələrində bıyday, Ağa, Üskübi əyalətlərində böda, Tekirdağın Malkara kəndində bıydey, Rizə
Kaptanpaşada boğda, İsparta Hisarardıda buğdey, bulday, Əskişəhirdə buldey, Mərsin Taşoluqda
buyda, Muğla Gənəkdə buyde, Antakya Gavurdağı, Kırıkhan, Amik, Girəsun Görələdə, Sivas
Divriğidə buğda olaraq işlənir. Antakya Gavurdağı, Kırıkhan, Amik, Girəsun Görələdə, Sivas
Divriğidə buğda dialektik vahid kimi, Azərbaycanda isə ədəbi dil faktı olaraq çıxış edir [5, 2236].
Taxıl sözü Oğuz qrupu türk dillərinin dialektik fondunda fərqli formalarda işlənir.
Azərbaycan dilinin Quba şivəsində xarali, Şamaxıda xəbiz, Ağcabədi, Cəbrayıl, Göyçay, Qazax,
Mingəçevir, Oğuz, Sabirabadda taxıl məhfumu xora sözü ilə ifadə olunur. Xəbiz Şamaxı
dialektində omonimlik xüsusiyyətinə malik olmaqla çörək mənasında da işlənir [3, 291]. Taxıl
sözü türk ədəbi dilində tahıl formasında işlənərək eyni bitkiçilik məhfumunu bildirir. Tahıl sözünə
türk dilinin dialektlərində də rast gəlmək mümkündür. Bu söz omonimlik xüsusiyyətinə malik
olmaqla dialektlərdə fərqli məhfumları bildirir. Belə ki, Türkiyənin Mərsin əyalətinin
Bükdəyirməni, Civanyaylağı bölgələrində tahıl döyülmüş buğdadan hazırlanan aş, İspartada əsas,
vacib, Dənizlinin Kadıköy, Sarayköy şivələrində evdə toy olacağını bildirmək məqsədi ilə bir ay
öncədən asılan bayraq mənasında işlənir.
Dialektlərimizdə ədəbi dil ilə bənzərlik təşkil edən sözlərdən biri də sünbüldür. Dənnəmə
sözü Bakı dialektində sünbül mənasında işlənir. Biş-bişi sözü Qazax şivəsində sünbülə bənzər
yabanı otu bildirir [1, 89].Türk ədəbi dilində sünbül sözü n~m samit dəyişməsi ilə sümbül
şəklində işlənir. Diyarbəkir şivəsində işlənən sünbül Azərbaycan ədəbi dilindəki forma ilə eynilik
təşkil edir və eyni məhfumu bildirir. Türk ədəbi dilində sümbül şəklində işlənən söz, İstanbulun
Sarıyər bölgəsində arqo kimi nikahdankənar doğulan uşaq mənasını bildirir.
Bitkiçilik leksikasında ağac adları müstəsna yerə sahibdir. Dialektlərimizdə bir sıra ağac
adları mövcuddur ki, onların ədəbi dildə qarşılıqları yoxdur. Bu cür bitkilərə əsasən Azərbaycanın
müəyyən bir yerində rast gəlindiyindən, müvafiq ad həmin şivənin leksik fonduna daxil olur.
“Azərbaycan dialektoloji lüğəti”ndə bu cür ağac adlarının ədəbi dildə qarşılıqları olmadığından
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onların izahı kitabda ağac adı şəklində verilir. Söylədiklərimizə nümunə olaraq Çəmbərəkdə
ardanış, Şəkidə atağar, dəmgal, Tabasaranda qədəp, Laçında qızdarbuxçası, Oğuzda qurtbağrı,
Qubadlıda ləpirağacı, Cəbrayıl dialektində işlənən lolap ağac adları misal ola bilər [3, 209].
Dialektlərimizdə yer alan ağac adlarının bir qisminin ədəbi dilimizdə qarşılığı mövcuddur.
Xanlar rayon şivəsində işlənən ağcağaş ağcaqayın, Gəncə, Şəki, Tovuzda daranqı qələmə ağacı,
Bərdə, Borçalı, Tovuzda dəmirqara dəmirağac, Şəki şivəsində əbrimüş qovaq ağacı mənasında
işlənir [3, 156]. Türk ədəbi dilində isə ağac sözü son samitinin karlaşması ilə ağaç şəklində yazılır.
Türkiyənin Kocaəli bölgəsinin Kandıra əyalətində ağaç sözü ədəbi dildəki məhfumdan tamam
fərqli xalça toxuma dəzgahı mənasında işlənir.
Bitkiçilik leksikasının tərkib hissələrindən birini də ot adları təşkil edir. Belə ki, Azərbaycan
dilinin dialektik fonduna müalicəvi, yabanı, gündəlik məişətdə istifadə olunan bir sıra ot adları
daxildir. Ot adları dialektlərimizdə fərqli formalarda işlənir. Müalicəvi əhəmiyyətli ot bitkilərindən gicitkən Qubada alaqutı, ganc, Qax, Şəki, Zaqatalada cincar, Ucarda ciyirtgan, Balakəndə çincər, Mingəçevirdə geşgan, İsmayıllıda geznə, Şuşada gicitkananası, Göyçay şivəsində isə keşqan
olaraq işlənir. Burada diqqətçəkici məqam ondan ibarətdir ki, Şuşa və Ucar şivələrində işlənən
gicitkananası və ciyirtgan ədəbi dildəki gicitkən sözünə, Qubada işlənən alaqutı isə tamam fərqli
ot növü olan alaqotu ilə bənzərlik təşkil edir [2, 91]. Türkiyənin Nəvşəhir bölgəsinin dialektində
işlənən dalamak omonim söz olmaqla gicitkən mənasını da bildirir. Türk ədəbi dilində gicitkən
məhfumunun qarşılığı ısırgan otu söz birləşməsidir. Digər müalicəvi ot növü olan kəklikotu
Qazax şivəsində höyüc, bağayarpağı bitkisi isə Qax dialektində xavayarpax olaraq işlənir.
Alaqotu yabanı halda yetişən bitkilərdən biridir. Alaqotu Çəmbərəkdə alıvallatma, Oğuzda
barınc, İmişlidə douzotu, Ağcabədidə fıntır, Yardımlıda ger, Naxçıvan, Şahbuzda kağ, Oğuzda
qaf, Şəki ləhçəsində isə lorumbul dialektik vahidləri ilə ifadə olunur [4, 205]. Sarmaşıq yabanı
halda yetişən bitkilərdən olmaqla Yevlaxda açılsaba, Basarkeçərdə dildalıyan, Bərdə və Tərtər
zonasının şivələrində gülsaba, Oğuzda həmişəcuan, Şuşada xanımsallandı sözləri ilə ifadə olunur.
Şəmkir dialektində işlənən asral sözü ədəbi dilimizdə kəndirotu yabanı bitkisini bildirir. Yabanı
bitki olan qamış dialektlərimizdə Salyanda avar, Füzulidə balağ, Lənkəranda bambığ,
Sabirabadda dala, Kürdəmirdə dişə, Balakəndə qabar, Bakıda qim sözləri ilə ifadə olunur. Mamır
sözünün Gəncədə daşxınası, Zaqatalada xavsu dialektik qarşılıqları mövcuddur [1, 63]. Tikan
bitkisi Quba dialektində cun, Çəmbərək şivəsində ağacın tikanlı hissəsi, tikanı mənasında çarpana
sözü işlənir. Çarpana sözü ədəbi dilimizdə işlənməsə də dialektlərimizdə omonimlik xüsusiyyəti
ilə fərqlənir. Qazax dialektində qəlpə, daş qırıntısı, Gəncə şivəsində dənəvər barıt mənalarını
bildirir. Həmçinin, Meğri dialektində çaxmır sözü iri qaratikan mənasında işlənir. Çaxmır Meğri
dialektində eyni zamanda göy rəngli göz, Göyçay və Ucar zonalarında isə gölməçə mənalarını da
bildirir. Qara xaşxaş yabanı bitkisi Ordubad və Şəki şivələrində qaraçörək olaraq adlandırılır.
Təbiətdə yabanı halda rast gəlinən yonca bitkisinin Bakıda biçənə, Culfada güləh, Türkiyənin
Əlazığ bölgəsində onca, Şərqi Trakyada yanca, Ərzurum bölgəsində yorınçga, yorınça, yonçka
qarşılıqları vardır [5, 3307]. Azərbaycan ədəbi dilində yer alan payızotu bitkisi Şəki dialektində
güzdex olaraq adlandırılır.
Bitkiçilik leksikasının tərkib hissələrindən biri də gül adlarıdır. Azərbaycan ədəbi dilində işlənən bir sıra gül adları dialektlərimizdə fərqli formalarda yer alır. Azərbaycan dilinin dialektlərində
işlənən gül adlarının bir qisminin ədəbi dilimizdə qarşılığı mövcud deyil. Lənkəran şivəsində
asgülü, Bakıda biblixoruz, Dəvəçidə işlənən gilabi sözlərinin ədəbi dilimizdə hər hansı qarşılığı
olmadığından “Azərbaycan dialektoloji lüğəti”ndə bu sözlər hər hansısa bir gülün adı şəklində
izah olunmuşdur [3, 82]. Həmçinin, Ordubadda qaymaqgülü, Qubada qulangül, Şəkidə qurdağzı
kimi gül növlərinin ədəbi dilimizdə konkret qarşılıqları yoxdur.
TƏDQIQAT METODU
Oğuz qrupu türk dilləri ailəsini Azərbaycan, türk, türkmən və qaqauz dilləri əhatə edir. Bu
dillərdə işlənən floristik leksika vahidlərinin dialektik qatının tədqiqində müvafiq dillərin
dialektoloji lüğətlərindən istifadə olunmuşdur. Tədqiqat müqayisəli metod əsasında həyata
keçirilmişdir.
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NƏTICƏ
Bəzən dialektlərdə işlənən sözlər ədəbi dildəki qarşılığı ilə bənzərlik təşkil edib, eyni məhfumu bildirir. Bəzən isə dialektlərdə işlənən sözlərə ədəbi dildə ümumiyyətlə rast gəlinmir. Bununla
yanaşı, Oğuz qrupu türk dillərinin birinin ədəbi leksik fonduna daxil olan söz, digərinin dialektik
fondunda çıxış edir. Bəzən isə bu cür omonimlik dil ailəsinin ədəbi dili ilə yanaşı dialektik
fondunda da qarşıya çıxır. Bu omonimlər bəzən eyni floristik leksikaya daxil olan məhfumu,
bəzən isə fərqli mənaları da özündə ehtiva edir.
9.
10.
11.
12.
13.
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“KÖÇ”, “SƏS” VƏ “CEVİZ QURDU” (“GÜNAH”)(M.SÜLEYMANLI)
ROMANLARINDA LEKSİK-SEMANTİK SÖZ QRUPLARI
TÜKƏZ ABIŞOVA
Bakı Mühəndislik Universiteti
Magistratura / Azərbaycan dili
Tukez1737@gmail.com
Xırdalan, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Dilin leksik və semantik tərkibini təşkil edən vahidlər arasında bənzərlik azdır. Onlar həm
məna etibarilə, həm özünəməxsus xüsusiyyətlərinə görə, həm də üslubi vəzifə baxımından birbirindən fərqlənir. Müasir dövrdə müstəqil leksikaya malik sözlərin semantik baxımdan düzgün
və yerində işlədilməsinə, həmçinin daşıdığı mənanın düzgün qavranılmasına diqqətin artması, bu
mövzuya dair problemlərin aradan qaldırılması üçün atılan addımlara ən böyük nümunədir.
Texnoloji inqilabla əlaqəli bəzi sözlərin əvvəlki mənasını itirərək, yeni mahiyyət və anlayış kəsb
etdiyini nəzərə alsaq, leksik vahidlərin semantik baxımdan təsviri tədqiqinin önəmi bir daha
nəzərə çarpar.
AÇAR SÖZLƏR: sinonimlər, antonimlər, frazemlər, dialektizmlər
Giriş. Leksik-semantik söz qrupları müasir dilin öyrənilməsi üçün lazım olan ən zəruri
bölmələrdən biridir. M.Qasımovanın “Azərbaycan və ingilis dillərində semasioloji söz qrupları”
adlı dissertasiyası, N.Seyidəliyevin “Müasir Azərbaycan dilində üslubi sinonimlər” adlı
monoqrafiyası və S.Cəfərovun “Müasir Azərbaycan dili (Leksika)” adlı kitabında da bu kimi
mövzulara xüsusi yer verilmişdir. Dilçilikdə semantika sözlərin, ifadələrin, cümlələrin və daha
çox səslənmiş birləşmələrin səviyyələrinə (mətnlər və povestlər) aid mənanın öyrənilməsinə həsr
olunmuş bölmədir. Tədqiqatda leksik-semantik söz qrupları sırasına daxil olan sinonimlər,
antonimlər, frazemlər və dialektizmlərə xüsusi yer verilmiş və nümunələrlə əsaslandırılmışdır.
TƏDQİQAT METODU. Hər bir nasirin özünəməxsus fərdi üslubu olduğu kimi,
M.Süleymanlının da üslubu orijinal və cəlbedicidir. Leksik-semantik söz qruplarından məharətlə
istifadə, həmin qrupa daxil olan sinonimlərin, antonimlərin çoxluğu nasirin qüdrətindən və söz
ehtiyatının zənginliyindən xəbər verir. Məqalə təsviri-müqayisəli metodla tədqiq edilmişdir.
SİNONİMLƏR
İşıq yananacan İmir otağın zil qaranlığında nənəsini də qabın-qacağın, palın-paltarın arasında
keçirib qapıya apardı. (M.Süleymanlı “Köç”, səh. 16)
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Nümunədə işlənənən “qabın-qacağın”, “palın-paltarın” sinonimləri mürəkkəbdir və birincisi
yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə, digəri isə birinci tərəfi ayrılıqda işlənə bilməyən iki sözün
birləşməsilə yaranmışdır. Digər nümunəyə baxaq:
Çənli, çiskinli, həm də günəşli bir gün idi. Dağlara, yamaclara enib çökmüş dumanın, çənin
içində günəş sarala-sarala işıq saçırdı. Çənin, çiskinin üstündənmi, otların arasındanmı gələn çöl
quşlarının səsi də nəmliydi, arabir mələyən qoyunun, quzunun səsindən də bilmək olardı ki, neçə
vaxtdı yağış yağır. Düzənlərdəki torpaq yollar, döşlərdəki cığırlar yağışdan, sudan yerinə batmış
kimiydi. (M.Süleymanlı “Köç”, səh. 44)
Yuxarıdakı nümunələrdə işlənən çən-çiskin, dağ-yamac, qoyun-quzu, yağış-su sinonimləri
məlumatı (mənzərəni) daha qabarıq və ətraflı çatdırmağa yardımçı olur.
Hürü qarı bilmirdi ki, Qarakəllə kökü bildiklərindən, yaddaşından o yana hardaydı. İllər boyu
atlı, dəvəli, inəkli, öküzlü, itli, qoyunlu yol gəlməkdə olan bu köç hardan gəlirdi, neçə il idi yol
gəlirdi, niyə gəlirdi? (M.Süleymanlı “Köç”, səh. 49)
Bu nümunədə isə, heyvan adlarının sıralanması sinonimik cərgəni əmələ gətirmişdir. Digər
sinonimik cərgə isə “gəlirdi” feilinə qoşularaq sual yaradan sözlərdir.
ANTONİMLƏR
Dan qaranlığından səs-səsə vermiş quşlar çırpınıb ağırlığını-uğurluğunu dünyanın diblərinə
töküb uçuşdular. Balacasından tutmuş, böyüyünə kimi yerin-göyün onların olduğunu duya-duya,
qanadları tutduqca boşluqlara iz sala-sala uçub getdilər. (M.Süleymanlı “Köç”, səh.59)
Nümunədə işlənən antonimlər əsasən əks-mənalı isimlərin köməyi ilə yaranmışdır.
Antonimlərin yaranmasında isimlərin rolu olduqca böyükdür.
Səhər duasıyla axşam duasının arasında kəndin elədiyi, eləyəcəyi işləri hallaya-hallaya
Tanrıya üz tutdu:
– Ey yeri-göyü yaradan, günahkar bəndənəm, uluların ulusu, sən böyüksən, yer üzünün suçu
böyüyür, keç günahlarımızdan, şeytan şərinnən, bəy əməlinnən qoru bizi. (M.Süleymanlı “Köç”,
səh. 32)
Ümumiyyətlə, M.Süleymanlı yaradıcılığında antonim isimlərdən geniş şəkildə istifadə
olunmuşdur. Nümunədə “yer-göy”, “səhər-axşam” antonimləri maraq doğurur.
Sarac atın üstündə dayana bilmirdi. Ona elə gəlirdi ki, yəhərdə tərsinə dayanıb. Ayağı yuxarı,
başı aşağı. Əyilib özünü düzəltmək istəyirdi. Atlılardan biri yaxınlaşıb Saracı tutdu, içinə düşmüş
səsiylə: – Özünü düzəlt, – dedi, – ayıbdır, dost-düşmən var. (M.Süleymanlı “Köç”, səh. 48)
Somaların vasitəsilə “ayaq-baş” və zərfin köməyi ilə “yuxarı-aşağı” yaranan antonimlər də
çoxluq təşkil edən nümunələr sırasındadır.
DİALEKTİZİMLƏR
Ceviz qurdusa neçə gün ardınca gəldiyi qoxunun kökünü tapmışdı. İndi mayalanacaqdı.
Ceviz gəzəlindən tutub qalmaq üçün qurdun ayaqları azlıq eləyirdi, qozanın üstünə canını da
yapışdırdı. (M.Süleymanlı “Ceviz qurdu”, səh. 189)
Nümunədə “gəzəl” sözü “aydınlıq” mənasında işlənmişdir və bu da qərb qrup dialektində
aktiv şəkildə istifadə olunur.
Yedəkləyib tələsə-tələsə doğmağa apardıqları sarı düyə qızların ürəklərində özləri üçün
qurub-düzəltdikləri gələcəkdən, talelərindən keçib gedirdi.
– Doğurmu aaz?
Düyənin yelini açılmışdı, süd sızırdı, kəndin içiylə süd izi sala-sala gəlirdilər. Süd iyini duyub
üç-dörd pişik hasarın üstündə ağzını yalayırdı. (M.Süleymanlı “Ceviz qurdu”, səh. 192)
“Yedəkləmək” (ipindən tutub öz arxasınca çəkmək) və “yelini” (inək, qoyun kimi
heyvanların süd toplanan hissəsi) sözləri də digər nümunə kimi qərb qrup dialektinə məxsus
sözlərdir.
Bu elə bir vaxt idi ki, düşmənçilik su dibi kimi lillənib böyüyün-kiçiyin içinə çöküb paslanapaslana kin bağlayırdı. Birinci kərə evdən yaraqsız çıxan hər iki nəslin kişiləri elə bildilər
çılpaqdılar, günəşli havada üşüyüb titrədilər. (M.Süleymanlı “Ceviz qurdu”, səh. 208)
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Arxaizm kimi düşünülən “yaraqsız” sözü hələ də bir qrup dialektdə qorunub saxlanılır.
Əsasən “yaraqlı-yasaqlı” kimi işlənən söz, silahlanmış mənasına gəlir.
FRAZEOLOGİZMLƏR
Bayaq uzaqdan da olsa, yuxunun havasını hiss eləmişdi, yata bilməyəcəyini duyduqca canı
yumşalırdı. Əsəbləri yenə gərilib sümüyə dönməkdəydi. (M.Süleymanlı “Səs”, səh. 343)
Frazemlər hər bir dil üçün xarakterik söz birləşmələrdir. Yuxarıdakı nümunədə “canı yumşalmaq”, “sümüyə dönmək” frazemləri “rahatlamaq, əli-ayağı boşalmaq” və “bərkimək” mənasını
verir.
Səslər artmışdı, ən çoxu quş səsiydi, bir-birinə qarışa-qarışa, dolaşa-dolaşa sarmaşıq kimi
pəncərələrə sarınır, qalan səsləri də hələlik, ağlasığmaz, dərkolunmaz bir qüvvəylə tənzim eləyir,
nizama sahmana salır, amma bu səslərin içində özü də əriyib yox olurdu. (M.Süleymanlı “Səs”,
səh. 346)
Frazemlər hər bir dildə tam şəkildə hərfi tərcümə edilə bilmir, çünki hərfi tərcümə edilərkən
öz ilkin mənasından uzaqlaşmış olur. Onun əvəzinə isə həmin frazemə yaxın başqa mənadan
istifadə edilir. Bu nümunədə də “əriyib yox olmaq” frazemi, “sona çatmaq, bitmək” kimi anlaşılır.
Cavan satıcıların tiyə kimi iti olan səslərinin arasında bu, görkəmindən heç cür yaşı
bilinməyən kişinin səsi o qədər dolu, ağır idi ki, bir anın içində bütün səslər əriyir, yadda yalnız
onun səsi qalırdı: – “Gədəbəy kartofuu...” Bozarmış iri əllərini dizinin üstünə qoyub çuvalın
yanında oturmuşdu, arvadlı-kişili, oğullu-qızlı bütün bazar əhlinə bir-bir göz qoymaqdaydı.
Görkəmi yorğun, amma dincdi... (M.Süleymanlı “Səs”, səh. 353)
Tez-tez istifadə olunan frazemlərdən biri də məhz nümunədə işlənən “göz qoymaq”
frazemidir. Mənası isə “nəzər yetirmək, gözləmləmək” sinonimləri ilə eynilik təşkil edir.
NƏTİCƏ
Leksik-semantik söz qrupları ilk baxışdan asan və anlaşıqlı görünsə də, əslində tamamən
qəliz və mürəkkəbdir. Çünki, cümlə və ifadə daxilində işlənən sözə həm leksik baxımdan, həm də
semantik baxımdan yanaşanda, ifadə etdiyi ilkin mənanın tamamı ilə fərqli anlayış kəsb etdiyini
görmüş oluruq. Bunun üçün də mətn və yaxud bölməni oxuyub təhlil etməmiş ifadə etdiyi mənanı
düzgün anlamaq olduqca çətindir. Müəyyən qədər tədqiqtda bu nüanslara toxunulsa da, ətarflı
şərh üçün daha da geniş tədqiqtlara və araşdırmalara ehtiyac duyulduğu sözsüzdür.
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20-30-CU İLLƏRDƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNƏ TÜRKİYƏ
TÜRKCƏSİNİN FONETİK SƏVİYYƏDƏ TƏSİRİ
MEHMAN ZEYNALLI
Gəncə Dövlət Universiteti
mehmanzeynal@gmail.com
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN
XÜLASƏ
Türkiyə türkcəsinin fonetik quruluşu Azərbaycan dilindən bəzi fərqli xüsusiyyətlərlə səciyyələnir. Bu
xüsusiyyətlər hər iki dilin özünəməxsus inkişaf yolunu, başqa dillərlə əlaqəsini, yad təsirləri əks etdirir. Türk dilinin
fonetik xüsusiyyətlərinə 20-30-cu illər yazılı ədəbi dilimizdə - dərsliklərdə, bədii ədəbiyyat nümunələrində, mətbuatda
rast gəlinir. Türk dili üçün xarakter sait və samit əvəzlənmələri, müxtəlif fonetik hadisələr (səs artımı, səs düşümü,
səslərin yerdəyişməsi və s.) türk dilindən Azərbaycan dilinə gələn leksik vahidlərdə müşahidə olunur.
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Türkcənin fonetik xüsusiyyətləri ilə dilimizə gəlmiş sözlərdə bəzi hallarda Azərbaycan dilinin fonetik
quruluşuna, səs strukturuna uyğunlaşmalar özünü göstərir. Azərbaycan ədəbi dilinə türkcənin fonetik təsiri müxtəlif
səbəblərlə əlaqədardır. Dilxarici amillərlə yanaşı, dildaxili faktorların da burada rolu vardır. İlk növbədə oğuz qrupu
dilləri ortaq xüsusiyyətlərə malikdir. Türk dilinin foneik təsiri üçün əlverişli şərait yaradan digər səbəb dialekt, danışıq
dili xüsusiyyətləri ilə yaxınlıqdır. Bu səbəbdən türk dilinə aid bəzi orfoqrafik xüsusiyyətlər şifahi danışıq üçün yad
sayılmır.
Məqalədə Azərbaycan türkcəsi və Türkiyə türkcəsinin təsviri-müqaysəli metodla tədqiq veril-mişdir. Türk dilinin
fonetik xüsusiyyətlərini əks etdirən sözlər dialekt və danışıq dili xüsusiyyətlə-rinə malik sözlərlə paralel işlənir,
variantlar əmələ gətirir. Fonetik variantlar fonetik hadisələri, sait və samit səsləri əhatə edir: qomşu//qonşu,
devlət//dəvlət, topraq//torpax, Sibir//Sibirya və s.
AÇAR SÖZLƏR: fonetika, sait, orfoqrafiya, qrafika
INFLUENCE OF THE TURKİSH LANGUAGE ON THE LİTERARY LANGUAGE
OF AZERBAİJAN İN THE 20-30S AT THE PHONETİC LEVEL
SUMMARY
The phonetic structure of the Turkic language is characterized by some distinctive features from the Azerbaijani
language. These features reflect the peculiar way of development of both languages, their connection with other
languages, and the influence of others. Phonetic features of the Turkish language can be found in the literary language
of the 20-30s - in textbooks, examples of fiction and in the press. Replacement of vowel and consonant characters in
Turkish, various phonetic events (volume increase, sound drop, sound displacement, etc.) are observed in lexical units
from Turkish to Azerbaijani.
Words that have been translated into our language by the phonetic features of the Turkish language, in some
cases correspond to the phonetic structure and sound structure of the Azerbaijani language. The influence of Turkish
phonetics on the Azerbaijani literary language is associated with various reasons. Non-linguistic and language factors
also play a role here. First of all, the languages of the Oghuz group have common features. Another reason for creating
a favorable environment for the phonetic influence of the Turkish language is the dialect and its proximity to the
features of the spoken language. For this reason, some spelling features of the Turkish language are not considered
foreign to verbal communication.
Words that reflect the phonetic features of the Turkish language are used in parallel with words with dialect and
colloquial features and create variants.
Phonetic variants cover phonetic events, vowels, and consonants: qomşu//qonşu, devlət//dəvlət, topraq//torpax,
Sibir//Sibirya, etc.
Keywords: phonetics, vowels, spelling, graphics
ВЛИЯНИЕ ТЮРКСКИХ ЯЗЫК НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК АЗЕРБАЙДЖАНА
В 20-30-Е ГОДЫ НА ФОНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Фонетическая структура тюркского языка характеризуется некоторыми отличительными чертами от
азербайджанского языка. Эти особенности отражают своеобразный способ развития обоих языков, их связь с
другими языками и чужое влияние. Фонетические особенности турецкого языка можно найти в литературном
языке 20-30-х годах - в учебниках, примерах художественной литературы и в прессе. Замена гласных и
согласных символов на турецком языке, различные фонетические события(увеличение громкости, падение
звука, смещение звуков и т. д.) наблюдается в лексических единицах от турецкого на азербайджанский.
Слова перешедшие на наш язык фонетическими особенностями турецкого языка, в некоторых случаях
соответствуют фонетической структуре и звуковой структуре азербайджанского языка. Влияние фонетики
турецкого языка на азербайджанский литературный язык связан с различными причинами. Внеязыковые и
языковые факторы также играют здесь роль. Прежде всего, языки огузской группы имеют общие черты.
Другой причиной создания благоприятной среды для фонетического влияния турецкого языка является
диалект и его близость чертами разговорного языка. По этой причине некоторые орфографические
особенности турецкого языка не считаются чужими словесному общению.
Слова, отражающие фонетические особенности турецкого языка, используются параллельно словами с
особенностями диалекта и разговорной речи и создают варианты.
Фонетические варианты охватывают фонетические события, гласные и согласные звуки: qomşu//qonşu,
devlət//dəvlət, topraq//torpax, Sibir//Sibirya и т. д.
Ключевые слова: фонетика, гласные, орфография, графика

GIRIŞ
20-30-cu illərdə Azərbaycan dilinə türkcənin təsiri müxtəlif səbəblərdən qaynaqlanırdı.
Onlardan ən mühümü müəyyənləşmiş sabit ədəbi dil normalarının yoxluğu idi. Bu səbəbdən dilə
gələn leksik vahidlər özü ilə türkcənin fonetik xüsusiyyətlərini də gətirirdi.
Türkiyə türkcəsinin fonetik quruluşu onu Azərbaycan dilindən ayıran fərqli xüsusiyyətlərə
malikdir. Bu xüsusiyyətlər hər iki dilin fərdi inkişaf yolunu, digər dillərlə əlaqələrini, yad təsirlərə
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münasibətini və s. əks etdirir. Səciyyəvi fonetik xüsusiyyətlərin qısa xülasəsini Azərbaycan dili ilə
müqayisəli şəkildə aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: “Azərbaycan dilində olan ə hərfi türk dilində
yalnız fonetik vahid kimi mövcuddur (tək-tek); Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, ı saiti türk
dilində sözün əvvəlində işlənir (ilıq-ılık); Azərbaycan dilində i saiti ilə başlayan bəzi sözlər
Türkiyə türkcəsində y samiti ilə başlayır (il-yıl); Bəzi sözlərin yazılış və tələffüzündə ilk hecada
olan ö, ü fərqli olur (dodaq-dudak, ölkə-ülke); Azərbaycan dilində sözlərin ilk hecalarında gələn e
saiti türk dilində i saiti ilə əvəzlənir (getmək-gitmək); Azərbaycan dilində q samiti ilə başlayan
sözlər türk dilində k samiti ilə başlayır (qara-kara); Türk dilində (bəzi müstəsna hallardan başqa)
sözün sonunda cingiltili samitlərdən b, c, q, d işlənmir. Bu samitlərin yerinə onların kar
qarşılıqları işlənir: ancaq – ancak, alıb – alıp, dörd – dört; Azərbaycan dilində x samiti ilə işlənən
sözlər əksərən h, xüsusi hallarda isə ş səsi ilə işlənir (xoş – hoş, arxiv – arşiv; 9, s. 37-39)”. Bir –
iki istisna ilə qeyd edilən xüsusiyyətlərə 20 – 30-cu illər yazılı ədəbi dilində (xüsusilə,
dərsliklərdə, bədii ədəbiyyat nümunələrində, mətbuatın dilində) az, ya çox dərəcədə rast gəlmək
olur. Bununla yanaşı, türk dili üçün xarakter sait və samit əvəzlənmələri, müxtəlif fonetik
hadisələr (səs artımı, səs düşümü, səslərin yerdəyişməsi və s.) də türk dilindən Azərbaycan dilinə
gələn leksik vahidlərdə müşahidə olunur.
Türkcənin fonetik xüsusiyyətləri ilə dilimizə gəlmiş sözlərdə bəzi hallarda Azərbaycan
dilinin fonetik quruluşuna, səs strukturuna uyğunlaşmalar özünü göstərir. Başqa sözlə, elə leksik
vahidlər vardır ki, qohum dillərdə fonetik strukturca bir-birinə uyğun gəlmir. Belə sözlər bir türk
dilindən digərinə keçdikdə, qohum dil olsa belə, onun səs tərkibinə, fonetik vahid və hadisələrinə
uyğunlaşmaya bilmir. Y.Marinova bir dildən digər dilə keçən sözlər haqqında yazır ki, yeni leksik
vahidin söz alan dilin fonetika, qrammatika, qrafika və orfoqrafiyasına uyğunlaşması, sözün məna
tərəfinə aid olmayan işlənilməsi fonetik adaptasiyadır. Sözün səs, yaxud qrafik cəhətdən dilə
uyğunlaşmasına müvafiq olaraq, formal adaptasiyanın iki növü fərqləndirilir: fonetik və qrafik
adaptasiyalar (15, s. 14). XX əsrin əvvəllərinə aid dərsliklərin dilində türkcədən keçmiş belə
sözlərin yazılışı, ana dilinin fonem tərkibinə, sözlərin ənənəvi səs strukturuna uyğunlaşma ilə
müşayiət olunur və leksik vahid maksimum dərəcədə sosiumun nitqinə - yazı üsuluna, yaxud
tələffüz vərdişlərinə yaxınlaşdırılır. Resipiyent dilin alınan sözə münasibəti haqqında yazırlar ki,
alınma prosesində əvvəl söz maddi varlıq kimi alınır və bunu ekstralinqvistik sosial hadisə
adlandırırlar. Əgər sözə münasibət bildirilərsə, o zaman intralinqvistik assimilyasiya mərhələsi
baş verir. Əcnəbi sözün ekvivalentinin tapılması sözalma hadisəsinə aid edilmədiyinə görə xarici
dildən söz alınarkən milli dil buna iki cür reaksiya verir: ya alınma orijinaldakı formada
mənimsənilir, ya da alınmanın forması üzərində münasib dəyişikliklər aparılaraq mənimsənilir (7,
s. 224). Qohum türk dilinə aid səciyyəvi ifadə (quruluşca mürəkkəb söz) dilimizdə dəyişikliyə
uğrayaraq, 20-ci illərin tələffüz və yazı vərdişlərinə uyğunlaşdırılır. Ancaq tam bir təşkilatlılıq,
boyuna götürmüş olduğu vəzifələri tamam-tamamına yerinə yetirmə, işlərdə düzgünlük... bizim
üçün cahan proletariatı düşmənlərinə qələbə çalmağı təmin edər («Məktəblərdə hərbi dərslər»; 8,
s. 17). Burada tamam-tamamına mürəkkəb sözü türk dilində tamamı-tamamına formasında
işləndiyi halda, dərslikdə birinci komponentin üçüncü şəxsə aid -ı mənsubiyyət şəkilçisi verilmir.
Yəni mürəkkəb sözün tərkib hissəsi fonetik və morfoloji baxımdan ana dilinin quruluş tələblərinə
uyğunlaşdırılaraq işlədilir. Ümumiyyətlə, dilin inkişafı – müstəqil və özünəməxsus bir prosesdir.
Dil onun tərkibinə daxil olan istənilən vahidə aktiv şəkildə reaksiya verir. Odur ki, sözalma
əslində yad, alınma vahidin söz alan dilə ardıcıl və məcburi uyğunlaşdırılmasıdır (16, s. 65)
Türk dili vasitəsilə gələn alınma sözlər dilimizin tələffüz məxrəcinə uyğunlaşdırılır. Sonu e
saiti ilə bitən Avropa mənşəli çoxhecalı alınma söz türk dilindən fərqli olaraq, a saiti ilə yazılır:
makine-makina. Düzülmüş qurşun yazıları səhifə-səhifə yapıb makinanın üstünə qoyurlar (“İkinci
il”; 4, s. 9). Sözün sonuncu örtüsüz hecası Azərbaycan və türk dillərinin fonetik xüsusiyyətlərinin
(saitlər sisteminin) müqayisəli qarşılaşdırılmasında e saiti ilə qarşılıqlı cütlük əmələ gətirən ə saiti
ilə də ifadə edilir: makine – makinə ()ﻣﺎﻜﯿﻨﻪ. Burada son qüvətli mühəriklər göririz ki, insan yerinə
işlədilən makinələri hərəkətə gətürir (“Əski mədəniyyət tarixi”; 2, s. 1). Türk dilinin lüğət tərkibi
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üçün spesifik leksik vahidlər sözalan dilə keçdikdə məna xüsusiyyətləri ilə yanaşı, türk dilinin
tələffüz şəklini də gətirir. Məsələn: takım, kızak və s. Nişangah və arpacıqdan ibarət olan nişan
takımı, nişangahın levhəsi, çərçivəsi, xamutcuğu, mütəhərrik vint və yayı vardır (“Məktəblərdə
hərbi dərslər”; 8, s. 77). Pəncərəyə hərrəncək olub, təsbit mexanizmi qursunu dəzgah
gevdəsininkızakları üzərində istənilən vəziyyətdə möhkəmlədir (“Məktəblərdə hərbi dərslər”; 8, s.
86). Burada spesifik tələffüz şəkli söz əvvəlində və söz ortasında müvafiq kar samitlərin işlənməsi
ilə müəyyən edilir. Odur ki, həmin sözlər türk dilində olduğu kimi deyilir və yazılır. Avropa
dillərinə məxsus italyan mənşəli mobilya sözü (“mebel” mənasında) möblə şəklində yazılır.
Dülgər cür-bə-cür mobilya qayırır (“Türkcə öyrədən”; 13, s. 119).
Azərbaycan ədəbi dilinə türkcənin fonetik təsiri müxtəlif səbəblərdən qaynaqlanır. Dilxarici
amillərlə yanaşı, dildaxili faktorlar da prosesdə mühüm rol oynayır. Bunlardan birincisi eyni tarixi
köklərə malik oğuz qrupu dillərinin ortaq dil xüsusiyyətləridir. Tarixi baxımdan Azərbaycan ədəbi
dili üçün səiyyəvi dil faktları qohum türk dilinə də aid olduğundan 20-30-cu illər ədəbi dilində
belə faktlardan bəzən istifadə olunur. Söz əvvəlində y samiti işlənir. Bugünki coğrafiya 20-30 yıl
bundan qabaqkı qurı isimlər, mənasız rəqəmlər oğrafiyası degildir (“Ümumi coğrafiya” – yıl; 14,
s. 5). Bizə bu qədər böyük görünən dünyanı özikibi boşlıq içində olan milyonlarca yıldızlarla
müqayisə itsək, çoqküçük görəriz (“Ümumi coğrafiya” – yıldız; 14, s.7). Əllərimi və yüzümü
yudum (“İkinci il” – yüz “üz”; 4, s. 6). Belə sözlər Azərbaycan dilinin yazılı abidələrində də
müşahidə olunur. “Kitabi – Dədə Qorqud”da: Xanlar xanı xan Bayındır yildə bir kərrə toy edüb
Oğuz bəglərin qonaqlardı (5, s. 35). Talei-səid yılduzum kövkəbi-nəhsə uğramış (Nəsimi; 6, s.
557). Bəzi samit səslərin qarşılıqlı yerdəyişməsi özünü göstərir. Yalçınlıq nə topraq, nə də bitgilə
örtülməyən yer deməkdir (“Fiziki coğrafiya” – topraq; 3, s. 15). Gözəl, meyvəli bağım! Ac, çıplaq
oldınızmı? (“Türk dili” – çıplaq; 11, s. 78). Eyni fonetik hadisə Azərbaycan dilinin tarixi üçün
səciyyəvidir. Tutiyayi-çeşmi-binadur ayağun toprağı (Nəsimi – toprağ; 6, s. 338). Milli və alınma
sözlərdə x samiti q ilə ifadə edilir. Məsələn: çoq, baq, qarakter (8, s. 41, 59, 185). Bu tipli sözlər
də yazılı abidələrimizdə “qaf” ( )ﻖhərfi ilə verilir. “Kitabi – Dədə Qorqud” da: Ağam Beyrək
gedəli bizə ozan gəldügi yoq (yoq; 5, s. 62).
Türk dilinin foneik təsiri üçün əlverişli şərait yaradan faktorlardan digəri dialekt, danışıq dili
xüsusiyyətləri ilə yaxınlıqdır. Bu səbəbdən türk dilinə aid bəzi orfoqrafik xüsusiyyətlər şifahi
danışıq üçün yabançı sayılmır. Belə yaxınlıq səs əvəzlənmələrini, bəzi fonetik hadisələri (səs
düşümü və s.) əhatə edir. Aşağıdakı sait əvəzlənmələrində Azərbaycan dilinin dialektləri ilə türk
dilinə məxsus fonoloji keyfiyyət üst - üstə düşür:
o > a: av, avla – Foq, mors, dəniz pişiyi və balina kibi dəniz heyvanlarının avlanmasının da
çoq böyük əhəmiyyəti vardır (“Fiziki coğrafiya”; 3, s. 41). Türk dilində olduğu kimi, Azərbaycan
dili şivələrinin cənub qrupu üçün də səciyyəvidir: av, davşan, qavırma (12, s. 23).
i > ı; sınıf. Qızıl Ordu işçi sınıfının istinadgahı olaraq meydana gəldi (“Məktəblərdə hərbi
dərslər”; 8, s. 18). Azərbaycan dili şivələrinin Qərb qrupunda müşahidə olunur: ılıx (> ilıq), sıçan
(>siçan), bıldırçın (>bildirçin; 12, s. 20):
ö >e; devlət; ...Ticarət kapitalizminin inkişafı... mərkəzləşdirilmiş büroktat-polis devlətinin
əmələ gəlməsinə səbəb oldu (“Cinayət mühakəmə prosesindən dərs kitabı”; 1, s. 9). Qərb qrupu
şivələrində də işlənir: gevde, devlət, evlat və s.
h samit düşümü: örümçək (“Türkcə öyrədən”). Qazax, Qarabağ (örümçəx`) və Zaqatala
(örümçək) şivələrində təsadüf edilir (13, s. 152; 12, s. 99).
NƏTICƏ
Belə qənaətə gəlmək olar ki, fonetik adaptasiya prosesində mühüm məqamlardan biri də
yabançı sözün fonetik tərkibinin ötürülməsi formalarının müxtəlifliyi – fonovariantların mövcudluğudur. Bu, o deməkdir ki, məna fərqləri yaratmayan, fonem əvəzlənməsi və ya vurğunun yerinin
dəyişməsi ilə xarakterizə olunan eyni bir söz bir səs qabığına malik olmaya bilər. (16, s. 66) Bu
mülahizə türk dilindən gəlmiş sözlər üçün də istisna deyil. Türk dilinin fonetik xüsusiyyətlərini
əks etdirən sözlər dialekt və danışıq dili xüsusiyyətlərinə malik sözlərlə paralel işlənərək variantlar
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əmələ gətirir. Fonetik variantlar sait, samit səsləri, müxtəlif fonetik hadisələri əhatə edir: qomşu//
qonşu (8, 144), devlət//dəvlət (1, s. 9, 8), topraq//torpax (1, s. 12), Sibir//Sibirya (3, s. 13, 17) və s.
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yezizova96@gmail.com
BAKI ŞƏHƏRI,AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Televiziyada dil problemləri müasir zamanda ən aktual məsələlərdən sayılır. Məqalədə
televiziyada dil yanlışları, uşaq nitqində televiziyanın rolu kimi məsələlər araşdırılmışdır.
Televiziyada dil yanlışları onu izləyən hər bir şəxsin dilinə təsir etməklə yetinməyib, kiçik yaşlı
izləyicilərin dilinə, söz bazasına mənfi təsir edir. Hər gün yayımlanan verilişlərdəki aparıcı və
təqdim olunan qonaqların nitqindəki xətalar ekranın digər tərəfindəki uşaqların marağına səbəb
olur. Dəfələrlə edilmiş dil yanlışlarını mənimsəyən uşaqların dilində mənası aydın olmayan
sözlərə, düzgün qurulmayan cümlə modellərinə, mənfi mənalı ifadələrə təsadüf edilir. Nəticə
etibarilə, uşaq nitqində yeni bir dil forması TV dili formalaşır. Hansı ki, bu dildə olan fonetik,
leksik, sintaktik normaların pozulma halları çoxumuza məlumdur. Prezident İlham Əliyevin
“Azərbaycan dilinin saflaşdırılması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi”
fərmanı Azərbaycan dilinin KİV daxilində pozulma hallarını gündəmə gətirmiş, ana dilimizin
qorunması istiqamətində görüləcək tədbirlərin vacibliyini bir daha vurğulamışdır.
AÇAR SÖZLƏR: televiziya, ekran dili, uşaq nitqi, dil problemləri
GİRİŞ
Uzaqdan görmə mənası daşıyan “tele”, “vision” sözlərindən yaranan televiziya hər hansı bir
hadisəni və mövzunu izləyicilərə çatdıran 20-ci əsrin ən böyük kəşflərindəndir. Müasir zamanda
televizor hər evdə mövcud olan kütləvi informasiya vasitəsidir. Bütün kütlənin gün ərzində
diqqətini cəlb edən “mavi ekran” həm də maarifləndirmə vəzifəsini yerinə yetirməlidir. TV
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kanallar doğru verilişlər təqdim etdiyi təqdirdə cəmiyyətin savadlanması üçün təhsil
qurumlarından daha çox işlər görə bilər. Real mənzərəyə nəzər salsaq, məktəbdə öyrədilən bilik,
dil qaydaları, əxlaqi dəyərlər və s. bəzi reytinq üçün yaradılan verilişlər tərəfindən hədər olur,
məktəblə efir birbirini tamamlamır. Halbuki, dünyanın nüfuzlu ölkələrindən olan ABŞ-da
televiziya bir təhsil proqramı olaraq qiymətləndirilir.
Müasir zamanda televizor insanların üzərində böyük bir hakimiyyət qurub, cəmiyyət üzvləri
televiziyadan gördüklərini və eşidiklərini təqlid etməyə başlayırlar. Problem isə buradan başlayır.
Bir çox insanın danışıq və davranışına diqqət edib, nümunə aldığı televiziya aparıcılarının
nitqindəki səhvlər, varvarizmlər, sözlərin yanlış tələffüzü ya da doğru yerdə işlədilməməsi, yumor
və diqqət çəkmək məqsədilə edilən dil xətaları, dilin zəngin leksikasından istifadə etməmək və s.
televiziyanın kütləvi gücü sayəsində dəfələrlə edilən səhvlər artıq normal hal kimi qəbul edilib
gündəlik ünsiyyət dilinə daxil olub, ana dilimizi kirlədir. Bizdəki bu diqqətsizliyə qarşı misal üçün
“İngiltərədə iki insan hər hansı sözün vurğu, səsləniş forması ilə bağlı fikir ayrılığına düşdükdə
BBC kanalındakı aparıcının ya da Old Vicdəki aktyorların həmin sözü necə tələffüz etdiklərinə
baxırlar”. (3, səh 148).
Televiziya bu gün bir informasiyanı yaymaqla bərabər, həm də anidən səslənən yanlış bir
sözü, ifadəni sürətli şəkildə evlərə ötürür və həmin söz artıq kiçik yaşlı izləyicilər tərəfindən
televiziyada səsləndiyi üçün rahatlıqla istifadə olunur. Bu xoşagəlməz vəziyyətdən ən çox təhsil
işçiləri narahat olurlar. Dərs zamanı şagirdlər yanlış sözlər, mənası aydın olmayan ifadələr
işlədirlər. TV kanallarda aparıcı və qonaqların düzgün seçilməməsi nəticəsində televiziyanın
kütləyə qarşı olan məsuliyyətsizliyini valideynlər və məktəb müəllimləri düzəltməli olur. Əslində
isə TV kanallarının başlıca məqsədi Azərbaycan təhsilinə xidmət etmək olmalıdır. Televiziya həm
də ən təsirli nitqləri öyrədən bir vasitədir. Şagird nə qədər ailədən , məktəbdən nitq bacarığı əldə
etsə belə, bu nitq KİV ilə birlikdə tamamlanmasa, təsirli, effektli olmayacaqdır. Əgər TV nitqi
insanlar tərəfindən daha cəlbedicidirsə, bunu Azərbaycan dilini ən gözəl və doğru şəkildə təqdim
edərək dəyərləndirə bilərik.
Radio və televiziya texnologiyası dil yanlışlarının yayılma sürətini və yayılma ərazisini
genişləndirmişdir. Bəzən şəxsi bir dil yanlışı çox qısa zamanda fərqində olmadan radio və
televiziya kanallarının vasitəsilə bütün cəmiyyətə təqdim edilir. Bu isə dilin pozulmasına səbəb
olur.
Jostein Qripsrud televiziyanı bir metaforalar bütünü olduğunu qeyd edir. Qripsruda görə
televiziya sözü özü özlüyündə bir metafordur. Televiziya sözünün mənası uzağı görmək
deməkdir. (2, səh 17) Televiziya eyni anda bir çox insanla əlaqə yaradan vasitə olduğu üçün həm
də mədəniyyəti təbliğ edir. Vivian qeyd edirdi ki, “televiziyanın cəmiyyət, insanlar, mədəniyyət
və KİV üzərində böyük bir təsiri var.” (7, səh 194) Bugünkü mənzərəyə nəzər salsaq, televiziya
və sosial şəbəkələrin sıx əlaqədə olmasını hər hansı bir proqramın sosial şəbəkəyə daşınması,
orada müzakirəsi Vivianın bu fikrini təsdiq edir. Televiziya ilə digər KİV-in bu sıx bağı təəssüf ki,
televiziya dil yanlışlarını da daha çox kütləyə çatdırır.
Antik dövr filosofu Aristotelin təməl ünsiyyət modelini nəzərə alaraq ünsiyyət və məlumatlandırmada əsas məsuliyyəti danışanın daşıdığını qeyd etmək doğru olar. Danışan informasiyanı
doğru yaymaqla bərabər, həm də öz nitqinin gözəlliyini qarşı tərəfə yansıtmalıdır. Bu modeldəki
aktiv danışan şəxsi teleaparıcı kimi düşünüb dinləyicinin isə milyonlarla izləyici olduğunu nəzərə
alsaq, sadə bir ünsiyyətdən doğan yanlışların yayılma imkanını daha yaxşı təxmin edə bilərik.
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John Ellisin təbirincə desək, televiziya izləyiciyə səslənir. Qısa zaman sonra izləyici ilə
mətnin arasında məsafə yox olur. Həqiqətən də televiziyada danışan hər hansı bir şəxs birbaşa
evində əyləşən ailəyə müraciət edir, sanki qarşılıqlı ünsiyyət qurur.
Kütləvi informasiya vasitələrinin təsirləri haqqında aparılan geniş araşdırmaların nəticəsində,
televiziyanın digər KİV ilə müqayisədə cəmiyyət üzvlərinin fikir və inancları üzərində olan
təsirinin daha yüksək olduğu qənaətinə gəlinmişdir.
“Televiziya verilişlərinin dili canlı dildir, tamaşaçı-dinləyici üçün bilavasitə fəaliyyətdə olan
mövcud dildir”. (5, səh 203) Bütün informasiyaların ən geniş və canlı auditoriyaya malik olan
vasitəsi kimi televiziya dili böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dinləyici və tamaşaçı kütləsinin geniş
olduğunu nəzərə alaraq, TV dili səlis, milli, zəngin, anlaşıqlı olmaqla fərqlənməlidir. Bu dildə nitq
sərbəsliyi ölçülü olmalıdır. Müasir teleməkanda olan bir sıra verilişlərin dilinə nəzər saldıqda nitq
sərbəstliyinin çərçivəni aşdığını görə bilərik. Əsas səbəb kimi qeyd etmək doğru olar ki, TV evlər
üçün hazırlanmış bir əşyadır. Bir çox TV proqram hədəf kütləsi kimi ailə qeyd edir. Nəticədə, TV
dili qısa, günlük danışıqlar şəklindədir. Bu nitq zamanı TV hətta tamaşaçıya xitabını da
formalaşdırır. Tez-tez eşitdiyimiz “yenicə bizə qoşulan izləyicilərimiz” xitabı ilə bəsit, qısa, rəsmi
olmayan nitq bizlərə təqdim edilir.
Televiziya söylənənə görüntü ilə güc qataraq, bir fikir formalaşdırmaqla onu daha təsirli
vasitə halına gətirir. KİV içində daha təsirli olan televiziya Marşal Makluhanın “vasitə mesajdır”
fikrinə əsasən, mesajı hədəf kütləyə çatdırmağın sürətli yolu onu televiziya kanalı ilə
çatdırmaqdır. (1, səh 603)
1950-ci ildə icad edilən TV yarandığı gündən dünyanın diqqətini cəlb edən bir cihaz oldu.
Texnologiya nə qədər inkişaf edirsə etsin , TV hər zaman öz aktuallığını qoruyan bir vasitədir.
Günü-gündən daha da təkmilləşən televizor öz rəngli işıqları ilə dünyaya yeni göz açan körpələr
üçün cəlbedici bir fiqur, qoca, ahıl insanları üçünsə ən yaxın dostdur. Televiziyanın yaxşı tərəfi
var. Bu əyləncəli və tərbiyəli ola bilər və uşaqlar üçün yeni dünyalar aça bilər, onlara dünyanı
gəzmək, fərqli mədəniyyətlər haqqında məlumat əldə etmək və s. üçün istiqamətləndirə bilər.
Faydaları ilə bərabər zərərləri də olan TV-də izləmək üçün hər zaman nələrsə var. “Hesablamalara
görə, uşaqlar gün ərzində 3-6 saat vaxtlarını TV qarşısında keçirirlər. Həyatının ilk 2 ilində
uşaqların beyni sürətlə inkişaf edir və ona təsir edəcək amillər var. Parlaq işıqlar, çox sürətli səhnə
dəyişiklikləri və yüksək səslər kimi televizorun xüsusiyyətləri uşaqların beynini stimullaşdıra
bilər. Uşaqlar televizora baxanda daha az sözlər başa düşürlər. Tədqiqatçılar, 8 aydan 16 aya
qədər olan körpələrin TV izləməsinə sərf etdiyi hər saata baxmayanlara nisbətən 6 ilə 8 arası az
söz başa düşdüklərini söyləyir”.(6) Üstəlik, ümumi televiziya yeniyetmələr üçün təhsil verməyən
bir çox kommersiya kartonları, dramlar, xəbərlər və idman növləri təklif edir. Araşdırmalar
göstərir ki, bu cür proqramları seyr edən uşaqların daha aşağı söz ehtiyatlarına və yoxsul ifadəli
dilə meylləri var. Uşaq nitqinin, söz bazasının inkişafı üçün onunla ünsiyyət, verdiyi sualların
cavablandırılması əsasdır. Əksər uşaqlar yetkin bir şəxslə ünsiyyət quraraq dil öyrənir. Televizor
işə salındıqda valideyn uşaq ünsiyyəti yox olur. Bəzi valideynlər televizoru bir növ uşağı aldadan
vasitə hesab edərək onu televizorla ünsiyyətə təhrik edirlər. Və nəticədə kiçik yaşlı uşaqların
nitqində, dilində qüsurlar, yanlış sözlərə təsadüf olunur. Bu gün ölkə telekanallarında uşaq
verilişləri demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Nəticə etibarilə, uşaqlar digər ölkələrin istehsalı olan
uşaq verilişləri, cizgi filmləri izləyirlər. Günümüzdə uşaqlarla qısa bir ünsiyyət zamanı onların
dilində kifayət qədər əcnəbi sözlərin olduğu görünür. Nitq prossesində müəyyən cismlərin adlarını
ana dilində tapıb deyə bilməmək artıq günümüzün problemi olmalıdır. Heç zaman eşitmədiyi
“çətir” sözü türkcə cizgi filmlərdə “şemsiyye”, rusca “zontik” şəklində səslənərək artıq onun
qulağına yatıb. Digər tərəfdən son zamanlar efirlərdə şiddəti aşılayan ifadələrin rahatlıqla
istifadəsi də onu izləyən uşaqların nitqinə təsirsiz ötüşmür. Atv telekanalında yayımlanan “Ən
yaxşısı” verilişində aparıcı ilə dəvət olunan qonaq arasındakı aşağıdakı dialoqda aparıcı efir
nitqinə yaraşmayan sualla müraciət edir, sualı cavablandıran şəxs isə şiddət və zorakılığı bütün
yaş kütləsinin izlədiyi televiziyadan bəyan edir.
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-qadın səni hansı həddə çatdırmalıdır ki ona əl qaldırasan...?
-bir kəlmə sözlə başın kəsərəm, nəyin ki öldürmək...”
TƏDQIQAT METODU
Təsviri, analiz təhlil metodundan istifadə olunaraq məqalədəki məsələlərə münasibət
bildirilmişdir.
NƏTİCƏ
TV dil yanlışlarına qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində TV dilinin uşaq nitqindəki mənfi
təsirlərinə də daha ciddi yanaşılmalıdır. Aparıcı və verilişlərdəki qonaqlar efir nitqlərində kiçik
yaşlı izləyiciləri də nəzərə almalı, şiddət məzmunlu ifadələr, vulqar sözlər, mənası aydın olmayan
cümlələrə yer verməməlidirlər. TV dilini geniş şəkildə araşdıran Qulu Məhərrəmlinin də dediyi
kimi “Televiziya nitqinin gerçəkləşməsi, müxtəlif məzmunlu informasiyaların tamaşaçılara
çatdırılması və auditoriya ilə ünsiyyətin qurulması çoxcəhətli və mürəkkəb prosesdir”.(4,səh
288)Bu cür mürəkkəb prosesi izləyicilərin dilinə, daxili aləminə mənfi təsir etmədən
gerçəkləşdirmək bütün telekanallar üçün vacib vəzifə hesab olunmalıdır.
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Pedaqoji Fakültə/Tərcümə və İngilis dili
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XIRDALAN, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Elmi material Azərbaycan memuar ədəbiyyatının daha bir görkəmli nümayəndəsi, xeyriyyəçi
xanım, dahi mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı olmuş Həmidə xanım
Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığında özünə və digər insanlara münasibətdə aşkarlanan
özünüidentifikasiyası haqqındadır. Həmidə Məmmədquluzadənin “Xatirələrim” i epistemoloji
cəhətdən təhlil etmək yazıçının kiminsə deyil, öz nöqteyi-nəzərindən obyektlərə, hadisələrə
münasibətinin üzə çıxarılmasında kömək edir. Müəllif önə çəkdiyi hadisələri subyektiv təsvir edir,
onları öz baxışına, mövqeyinə uyğun dəyərləndirir. Dinin cəhaləti, şərq adətlərinin və ölkə
mentalitetinin tüğyan etdiyi zamanda azərbaycanlı qadınının həyatını önə çıxarır. Yazıçının
həmçinin bir qadının ev, ailə, vətən, din kimi digər sosial institutlarla olan yanaşmada aşkarlanan
ideya və normaları ortaya çıxır.
AÇAR SÖZLƏR: Həmidə Məmmədquluzadə, “Xatirələrim”, özünüidentifikasiya, memuar.
GIRIŞ
Azərbaycan memuar ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, xeyriyyəçi xanım, dahi
mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı olmuş Həmidə xanım Məmmədquluzadədir.
Yazıçının “Xatirələrim” memuar əsəri milli ədəbi yaradıcılıqda öz sözünü demiş və nöqtəsini
qoymuş nümunələrdən birincisidir. Adı çəkilən kitab XX əsrdə Azərbaycan memuar ədəbiyyatını
daha da dərinləşdirmiş və çiçəkləndirmişdir. Həmidə xanım bu kitabla ədəbiyyatımıza yaşadığı və
yaratdığı həyatın hərtərəfli şəkildə əks etdirərək töhfə etmişdir. Tarixçi və dövrün maarifçisi olan
Əhməd bəy Cavanşirin ailəsində Şuşanın Kəhrizli kəndində dünyaya göz açan yazıçı memuarist
ziyalı atası sayəsində geniş dünyagörüşü formalaşdırmış və həqiqətən də “atasının qızı” olmuşdur.
Əhməd bəyin öz övladlarının təhsilinə birinci yerdə nəzarət etməsi kiçik Həmidənin hələ uşaqlıq
vaxtından öz yeniyetmələri arasında seçilməsinə gətirib çıxarmışdır. Belə ki, yazıçı xanım o
dövrün tipik kənd uşaqlarından fərqli olaraq rus dilini mənimsəmiş geniş çərçivəli, yüksək
intellektə sahib bir qız idi.
Həmidə xanım atasının uşaqlar üçün nağıllar və tərcümələrdən ibarət əl işlərini nəşr etdirmək
üçün Tiflisə gəlir və Cəlil bəylə tanış olur. Bir müddət sonra Əhməd bəy Cavanşirin “1747-ci
ildən 1805-ci ilə kimi Qarabağ xanlığının siyası mövcudluluğu” kitabı çıxır. 1907-ci ildə iki
böyük insan ailə qurur. Baxmayaraq ki, xanım yazıçı bu izdivaca görə cəmiyyət tərəfindən
qınanır, o yoldaşı ilə bu çətinliklərə sinə gərir və Cəlil Məmmədquluzadə kimi dahi mütəfəkkirə
layiqli həyat yoldaşı və silahdaş olur. Bu evlilikdən onların Midhət və Ənvər adlı oğlanları
dünyaya gəlir. Görkəmli ədiblə ailə qurmasına baxmayaraq Həmidə xanım müstəqil və hökmranlı
qadın olaraq qalırdı. Hətta, uşaqlığından bəri ayrılmadığı tapancanı həmişə özü ilə daşıyırdı. Cəlil
bəyin zəngin irsi sayılan və Azərbaycanın mədəni həyatında böyük rolu olmuş “Molla Nəsrəddin”
jurnalı Həmidə xanımın himayədarlığı sayəsində dayanmış və cəmiyyətin cahil insanlarına qarşı
güclü silah olmuşdur. Həmçinin, bu gözəl xanım ürəyinin genişliyi, sadiqliyi sayəsində bütün
varidatını Məmmədquluzadənin ədəbi yaradıcılığı yolunda sərf edərək yüksəlişinə səbəb
olmuşdur. “Azerbaycanskie İzvestie” qəzetində Mirzə Cəlilin və həyat yoldaşının asan olmayan
həyat yolundan danışılır: “Taleyini Cəlil Məmmədquluzadə ilə birləşdirən Həmidə xanım həmişə
anlayırdı ki, onun seçdiyi insan görkəmli şəxsdir və ona heç də hər şeyin asan olmadığınından və
onun xüsusi diqqətə və ehtiyatlı münasibətə layiq olduğundan getdikcə daha da əmin olurdu.” [2]
İki görkəmli insan bir çox çətinliklərlə üzləşmişdir-İrana qaçış, şah hökümətinə qarşı qarşıdurma
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və yeni vətənin qazanılması. Sovet höküməti qurulandan sonra ailə Bakıya qayıdır, amma
arzulanan sakit həyat yenə onlardan yan keçir. 1923-cü ildə qızı Minanın intihar etməsi, 1932-ci
ildə Cəlil bəyin dünyasını dəyişməsi və növbəti il Midhətin həyatdan köçməsi Süleyman Tağıyev
küçəsində yaşayan ailəyə ağır zərbə idi.
Xatirələdən məlumdur ki, müəllif nəinki Kəhrizli camaatına əl tutmuş həmçinin, onun adını
tutub digər mahallardan gəlmiş insanlara yardım göstərmişdir. Buna sübut olaraq, xeyriyyəçi
xanımın öz hesabına o zamanlar təhlükəli xəstəliyə çarə olan peyvəndi alaraq sadə kəndlilərə
təmənnasız yardım etməsini göstərmək olar: “Əlbəttə, mən bütün bunları müftə edirdim, sadəcə
uşaqların siyahısını tuturdum ki, bilim, kim hardan gəlib və peyvənd edilən uşağın neçə yaşı var.”
[136,1] Həmidə xanımın xeyriyyəçiliyi bununla bitmir, o dövrün ədiblərinə yardım göstərməkdən
savayı, Kəhrizli kəndində xəstəxana, toxuculuq fabriki, 1909-cu ildə Mirzə Cəlilin köməyi ilə 30
oğlan və 10 qız üçün məktəb açır. Yazıçının mədəni fəaliyyəti 1906-1917ci illərdə Qafqaz
müsəlman qadınlar cəmiyyətinin təsisçisi olmaqla davam edir. O dönəmlər şəhərdə kiçik
üsyanlar, qarışıqlar baş qaldırdığından belə bir cəmiyyətin qurulması təhlükəli idi: “Ümumi
yığıncağımızın təyin etdiyimiz gün faytonçuların tətil günü ilə üst-üstə düşdü. Küçələrdə
qarışıqlıq və həyəcan var idi, insanlar təşviş içində qaçışırdılar. Təhlükəyə baxmayaraq biz
Mələksima xanımgildə iclasa toplaşdıq”[102,1]
Həmidə xanımın nəvəsi tibb elmləri doktoru, professoru Mina Davatdarova Trend.az saytına
xatirələri ilə bağlı belə bir müsahibə vermişdir: “Azərbaycanda maarifçilik və xeyriyyəçilik
ənənələri aristokrat ailələrində qoyulmuş və irsən keçilirdi. Azərbaycanda maarifləndirici
qadınların rolu xüsusi ilə böyükdür, çünki onlar ənənələri və stereotipləri inkar etməkdən
qorxmamaq üçün cəsarətə sahib olmalıdırlar. Təbii ki, belə qadınlar çox deyil, amma bu xeyirli
işə həsr etmiş olanlar yalnız istedadlı şəxsiyyətlər deyil,mən onları ulduz adlandırardım, çünki
onlar dərin savadlılıq və böyük patriotizmlə fərqlənən, ölkəsinin layiqli gələcəyinə inanan,
mehribanlıq və diqqətə ehtiyacı olan gündəlik işləyən insanlara özünü fəda edənlərdir. Mənim
nənəmlə söhbətlərimin ən parlaq xatirəsi- 1907-ci ildə Qarabağda olan aclıqla bağlı idi. Dörd
övladını qoyub, nənəm Şuşaya və bütün Qarabağa buğda və un kisələri paylamağa getdi. Hər
kasıbın həyatı nəyin bahasına xilas olunurdu! O təbiətcə sülhpərvər idi. Erməni-Azərbaycan
münaqişəsi illərində vasitəçilik edən Həmidə xanıma kəndlilər qeyri-şərtsiz etibar edirdilər.”[2]
Mina xanım nənəsini başına bu qədər hadisələrin gəlməsinə rəğmən güclü, sınmayan qadın hesab
edirdi: “İki ər, iki övlad itkisi, üç şah, üç inqilab və iki müharibə yaşayan Həmidə CavanşirMəmmədquluzadə uzun və hadisələrlə zəngin dolğun həyat yaşamışdır.”[2] Mina xanımın
“Bretski Kuryer” jurnalında verdiyi digər yazı da maraqlıdır : “Nənəm çox gözəl, incə, hündür və
görkəmli idi. Xarakteri də görünüşünə uyğun idi-müstəqil və cəsarətli. Həmişə özünütəhsil ilə
məşğul olardı. Cavanlığının idealları haqqında danışmağı çox sevərdi. Təsəvvür edin, ötən əsrin
müsəlman qadınının idealı-Haribaldi və Mahatma Qandi idi.”[3]
Öz şəxsi gündəlik qeydləri əsasında tərtib edilmiş xatirələrində Həmidə xanım nəinki o
dövrün hadisələri təsvir edir, eyni zamanda oxucuya dövrün iştirakçılarının həytanın görünən
maraqlı və qeyri adi tərəflərini çatdırır. Abbas Zamanovun dediyi kimi, “Həmidə xanımın
xatirələrinin gözəl cəhətlərindən biri odur ki, o, bu xatirələri ancaq yaddaşına istinadən
yazmamışdır, Öz gündəlikləri əsasında yazmışdır”[25,4]. Müəllif kitabda həyat yoldaşının özü ilə
Mirzə Cəlilin qarşılıqlı münasibətlərindən aşkara çıxan insani keyfiyyətlərini nümayiş etdirən
atmosfer yaradır. Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında memuar yaradıcılığında
qəhrəman çox zaman müəllifin özü olur. Amma H. Məmmədquluzadənin xatirələrində qəhrəman
Cəlil Məmmədquluzadədir. Demək olar ki, xanım yazıçı bütün əsəri həyat yoldaşına həsr edib.
Əsərdə müəllif Cəlil Məmmədquluzadə haqqında taleyini bağladığı doğma insan kimi, şəxsi
hörmət və sevgi ilə danışır. Ancaq əsərin mahiyyəti bu subyektiv münasibətlə, fərdi duyğularla
məhdudlaşmır. H. Məmmədquluzadə Mirzə Cəlili dövrünün mədəni mühitində, ədəbi prosesində
mühüm yer tutan ictimai şəxs, vətəndaş, mütəfəkkir, ədib kimi də anlayır və təqdim edir.
Xatirələrdə C. Məmmədquluzadənin ictimai və ədəbi çevrəsi də nəzərə alınır, onun nəinki
yaşadığı dövrdə, ümumən milli şüurumuzda və tariximizdə yeri, mövqeyi deklarativ tərzdə deyil,
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bədii təhlil, poetik detallar və təsvirlə təqdim olunur. Buna görə də əsərdə yazıçının müxtəlif
şəxslər haqqında düşüncə və mülahizələri onun həm tarixi şəxslərlə münasibətlərini, onlarla özü
arasındakı gizli məqamları üzə çıxarmağa, həm də yazıçının dəyərlər sistemini, milli-ictimai
mövqeyini və estetik idealını aşkarlamağa kömək edir. Kitabın hər səhifəsi Xanımın həyat yoldaşı
ilə ailə əlaqələrindən doğan şəxsi münasibətləri deyil, məhz ədibin professional planda
ədəbiyyatla bağlı xatirələrlə bağlıdır. Təbii olaraq, memuaristin burada Mirzə Cəlilə duyduğu
hörmət daha çox nəzərə çarpır. Ümumiyyətlə, iki məşhur insanın münasibətlərini onlar arasında
gedən məktublaşmaya görə müəyyənləşdirmək olar. Kitabın ikinci hissəsi sırf Cəlil bəy haqqında
olduğundan yazıçı xanımın həyat yoldaşına olan hissləri və ümumilikdə münasibəti nəzərə
çarpacaq dərəcədə aydındır, lakin Həmidə xanıma olan yanaşmanı sezmək o qədər də aydın
olmur. Məmmədquluzadənin Həmidə xanıma olan məktublarından memuaristin yazıçının
həyatında rolunun nə dərəcədə olduğunu və beləliklə, Cəlil Məmmədquluzadə kimi şəxsiyyətin
çevrəsində özünüidentifikasiyasını anlamaq olar. Ədibin xanımına olan belə bir məktubuna nəzər
salaq: “Əziz Həmidə! Xahiş edirəm narahat olma. Ələkbərin son xəbərlərinə də qətiyyən fikir
vermə. Çünki bu, sənin xeyrinə olar. Mövsüm bitəndən sonra gələrsən, məsləhətləşərik. Bir sözlə
hələ ki, bunu unut.”[161,1] Belə başlıqla başlayan məktub Cəlil bəyin memuarist xanıma olan
mehriban, qayğıkeş münasibətini əks etdirir. Amma əsər boyu informasiya vermə xarakterli
məktublara da rast gəlinir ki, buradan da “ər-arvad” arasında müəyyən narazıçılıq olması
qənaətinə rast gəlinir. “Əzizim Həmidə” ifadəsi ilə başlamayan adsız-imzasız məktubu bu tip
teleqramlardan hesab oluna bilər: “Pyes qeyri-adi uğur qazandı. Teatrda iynə atsan yerə düşməzdi.
Hər fasilədə tamaşaçılar müəllifi gurultulu alqışladılar. 2500 manat toplandı. Bu günlərdə
Aşqabada yoola düşürəm. Hamıya salam.”[168,1] Bu məktubu görkəmli ədib “Ölülər” pyesinin
Tağıyev teatrında qazandığı uğur səbəbinə yazmışdır. Göründüyü kimi burada nə ad, nə imza, nə
də isti müraciət var. Belə incikliklərin səbəbini kitabda yazmayan Həmidə xanım həyatının
müəyyən hissəsini işlə, övladları ilə əlaqədar olaraq yoldaşından ayrı keçirirdi. Həmidə xanım
təsərrüfatını idarə etmək üçün Kəhrizlidə, Mirzə Cəlil isə ədəbi yaradıcılıq işləri ilə məşğul olmaq
üçün gah Bakı, gah Tiflis, gah da başqa şəhərlərdə olurdu.
Həmidə xanımın xəyanətə uğrama hadisəsi heç bir mənbədə rast gəlinməsə də “Brestski
kuryer” qəzetində belə bir hal haqqında yazı vardır: “Onlar birgə əsrin dörddə bir hissəsini
yaşadılar. Amma demək olmaz ki, onların həyatı xoşbəxt olub. Hər şair kimi, Mirzə Cəlil qadınlar
tərəfindən motivasiya edilməsindən çəkinmirdi. Qısqanclıq əsnasında ər və arvad arasında ciddi
münaqişələr yaranırdı, bir dəfə münasibətlərin aydınlaşdırılması silah altında baş vermişdir.”[3]
Təbii ki, adı çəkilən qaynağın nə dərəcədə doğru olduğunu bilmək olmaz, amma Cəlil bəyin
ikinci həyat yoldaşı Nazlı xanım zamanında ədibi qısqanaraq özünə qapanması qısqanclıq halı
üçün zəmin olmasının sübutu kimi göstərmək olmaz. “Xatirələrim” əsərində Həmidə xanım bu
zəmini ədibin vaxtının çoxunu yaradıcılıq işlərinə həsr etməsi ilə yarandığını bildirir: “1902-ci
ildən Mirzə Cəlilin zövcəsi ilə münasibəti gərginləşməyə başlayır. Nazlı xanım Mirzə Cəlili çox
sevirmiş, Mirzə Cəlil isə vaxtının çoxunu öz işlərinə sərf edir, gününü öz çevrəsində keçirir,
yaradıcılıqla məşğul olurmuş.”[88,1] Mirzə Cəlil ilə Həmidə xanım arasında olan narazıçılığa
qısqanclıq prizmasından yanaşsaq görərik ki, “Xatirələrim”də Həmidə xanımın qeyd etdiyi bir
hadisə vardır ki, müəllif gizli sətiraltı oxucuya bildirmək istəmişdir. İran qaçqınlarından olan və
ədiblərin evində işləyən Telpəri haqqında yazdığı kəlimələr buna nümunə ola bilər : “Telpəriyə nə
tapşırsaydın can-başla və ustalıqla yerinə yetirərdi. Eyni zamanda o, üzü göyçək, hazırcavab və
etibarlı bir qadın idi.”[317,1] Həmidə xanım bu Telpərinin yuxa bişirərkən Mirzə Cəlil ilə
arasında gedən və qeyri-müəyyən görünən dialoqu belə təsvir edir: “Mirzə Cəlil əlini ikinci
yuxaya uzadanda dedi-Ay Telpəri, gəl səni aparım Bakıya, dişlərini düzəltdirim. Telpərinin iki
qabaq dişi tökülmüşdü. Telpəri yuxanı sacın üstündə o üz-bu üz edə-edə, kənarlarını təpidə-təpidə
səsini nəğmə kimi uzadıb xüsusi vurğu ilə dedi:-Eeeyyy, ay Mirzə, canım da saa qurbandı....
amma qorxuram Bakıda sən mənim dişimi yox, işimi düzəldəsən.” Mirzə Cəlil haqqında digər bir
qaynaq vardır ki, orada yazıçı-publisist İradə Tuncay “Bir içim insan” verilişində dahi ədib
haqqında qeyd etmişdi: “Mirzə Cəlilin evdəki xidmətçi qadınlardan biri ilə bir az yumşaq desək,
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“səmimi” münasibətləri dedi-qodu sevən kənd əhlinin də nəzərindən qaçmır. Söz-söhbət xanımın
da qulağına çatır. Şübhələndiyini bildirmədən Şuşaya getmək bəhanəsiylə faytona minir, evdən
uzaqlaşır. Bir az sonra evə qayıdır, pəncərəyə yaxınlaşır və...” [5] Mirzə Cəlilin bu cür
zəifliklərinin olmasına baxmayaraq Həmidə xanım ona “iri planda” baxır, ona hörmət edir, qayğı
göstərirdi. “525-ci” qəzetdə verilən məlumata görə, onların ailə dostu Kərim bəy Mehmandarov
Həmidə xanıma belə bir məsləhət görmüşdü: “Ziyalı qadınlar, adətən, ərlərinə qarşı çox tələbkar
olurlar, hər bir hərəkətinə görə hesab sorurlar, bu isə onları sıxır və bədbəxt edir. Bir az ehtiyatlı
olun. Onu qorumaq və çox şeylərin üstündən keçmək lazımdı...” [5]
NƏTICƏ
Səbəbindən asılı olmayaraq bütün anlaşılmazlıq, mübahisələrə rəğmən Cəlil bəy Həmidə
xanımın mülkiyyətinin Gəncədə və Tiflisdə olan bütün sənədləşmə işləri ilə məşğul olurdu.
Buradan görünür ki, cütlük arasında elə hörmət bağları qurulmuşdu ki, bütün narazıçılıqları
arxada qoymuşdur. Hətta, İrandan qayıdandan sonra adı repressiya qurbanları siyahısında olan
Həmidə xanım Mirzə Cəlilin əziyyəti sayəsində adı oradan çıxarılır. Bəy qızı olduğuna görə yeni
qurulan hökümətdə milis idarəsi tərəfindən tez-tez çağrılır və səs vermə hüququndan məhrum
etmək qorxusu yaranır. Belə çətin günlərdə ədib həyat yoldaşını tək qoymur, əsilzadə nəslində
olan xanımının həyatında olan gərginlikləri sıradan çıxarmağa çalışır və hətta çox sevdiyi “Molla
Nəsrəddin” jurnalının idarəsindən əl çəkir ki, onun ailəsindən uzaq olsunlar. Ömür-gün yoldaşının
belə ağır günlərdə yanında olan Cəlil bəy hər cür təxribatın qarşısını alaraq, yazıçı xanıma sözün
əsl mənasında arxa, dayaq olmuşdur.
Azərbaycan torpağının yetişdirdiyi mərd qadınlar Həmidə xanımın timsalında kişi kimi deyil,
məhz əsl odlar yurdunun qadını kimi əsrlər boyu dimdik durmuş, qadın adını göylərə yüksəldərək
uca tutmuş və Cəlil Məmmədquluzadə, Əhməd bəy Cavanşir və digər kimi layiqli insanlara
layiqli xanım və övlad olmuşlar.
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XÜLASƏ
Xocalı soyqırımı məqalədə 1992-2000-ci illərdə çap olunmuş Azərbaycan mətbuat nümunələri – “Azərbaycan”, “Xalq”, “Ədəbiyyat”, “Odlar yurdu”, “Yeni Azərbaycan”, “Vətən səsi” və
başqa qəzet və jurnalları əsasında araşdırılmışdı. Qarabağ məsələsinin həll olunmaması və erməni
diletant yanaşmalarının davam etməsi müasir dövrdə Xocalı soyqırımı mövzusundakı şeirlər
mühüm aktuallıq kəsb etdiyini bir daha göstərir. Xocalı soyqırımı müxtəlif Qarabağ mövzusundakı tədqiqatların tərkib hissəsində müxtəlif aspektlərdə araşdırılsa da, 1992-2000-ci illər mətbuat
nümunələri əsasında ayrıca analizi məqalənin elmi yeniliklərinə daxildir. Tədqiqatın əsas məqsədi
1992-2000-ci illər ədəbi mühitinə nəzər salmaq, həmin dövrün mətbuatında Xocalı soyqırımının
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hansı şəkildə öz əksini tapması, problemin kökünün, soyqırımın səbəbkarlarının axtarılması,
faciənin lirik qəhrəmanın emosiyanal baxışlarında yaratdığı affekt hissini araşdırmaqdır. Məqalə
Xocalı soyqırımını araşdıran mətbuat tarixçiləri və ədəbiyyatşünaslar üçün praktik əhəmiyyətə
malikdir.
Açar sözlər: Azərbaycan, Xocalı, soyqırım, mətbuat, poeziya.
GİRİŞ
1990-cı illərin əvvəllərində Sovet dövrünün dəyərləri iflasa uğrayır, yeniləri isə o qədər
asanlıqla təşəkkül tapmadı. 1990-cı illərin də poeziya böhran yaşamış şeirdə yalnız bir ovqat –
milli insan ağrısı, yurd sevgisi, torpaq itkisi, şəhidlik acısı natural boyalarla təsvir olunmuşdu. Bu
dövrdə millətlə bərabər ədəbiyyatın özü də bir növ tarixi sınaq qarşısında qaldı.
1970-ci illərin dekadans ədəbi cərayanı yeni fəaliyyət sferasına bu dövrdə daxil oldu. Ötən
əsrin əvvəllərindən başlayaraq meydana çıxmış modernist cərəyanlara əsrin sonunda yenidən
qayıdıldı, simvolizm, sürrealizm, ekzistensializm, postmodernizm və s. tətbiq edildi. Xocalı
soyqırımını poeziyada fil.e.d. Elnarə Akimova, fil.f.d. Nərgiz Cabbarlı, fil.e.d. Mərziyyə
Nəcəfova və başqalarının müxtəlif səpkili tədqiqatları olsa da, bu mövzu ədəbiyyatşünaslıqda
ayrıca olaraq 1992-2000-ci illər mətbuatı əsasında tədqiqata cəlb olunmamışdır. Tədqiqatın
məqsədi 1992-2000-ci illər ədəbi mühitinə nəzər salmaqla yanaşı Xocalı soyqırımının poeziyada
müxtəlif istiqamətlərdə araşdırmaqdır. Xocalı soyqırımı daha çox Qarabağ mövzusunun
tərkibində araşdırılmışdı. Tədqiqatda müqayisəli və analitik metoddan istifadə edilmişdir.
Tədqiqat mətbuat tarixçiləri və ədəbiyyatşünaslar üçün praktik əhəmiyyət kəsb edir.
TƏDQİQAT METODU
Xocalı soyqırımı səbabkarlarını tapmaq 1990-cı ilər poeziyasının əsas motivi idi. Rauf
Soltanın “Oğul gərək”, “Bir də xəstələnməsin”, “Bu nədir”, “Bərk saxlayaq” şeirlərində
soyqrımın törədilməsində özümüzü səbəbkar görür:
Mənsəb üçün girinc olduq,
Nə asandıq, nə dinc olduq,
Kiçik olduq, gülünc olduq,
Özümüzü öyə-öyə (1, s.3).
Sərvaz Hüseynoğlunun milli ordunun zəifliyini Xocalı soyqırında məğlubiyyətin səbəb olan
amillərdəb biri kimi göstərir, Ramiz Heydər “Xocalı fəryadı” şeirində problemin kökünə gedərək
planın Moskvada hazırlandığını fəryadla tərənnüm edir.
Müharibə psixologizm elementləri – göz yaşı, hüznlü kədər və s. Xocalı qaçqınlarının
yaşantıları, 1992-2000-ci illər mətbuatında hələ təsviri xarakterlidir.
Tofiq Mahmudun “Yaralarım” şeirində Xocalı soyqırımında ermənilərin dəhşətlərindən, hər
yaralının acılarını şair daxilində çəkir. Özünü yaralı hesab edən şair, “Düşmənlə döyüşən
yaralarımdır” (2, s.3) deyərək yenə də vüqarlıdır və güclüdür.
Nəriman Həsənzadə “Cəbhə bayatıları” şeirində müəllif bayatı üstə bütün ağrılarını, acılarını,
bütün Qarabağın dərdinə yanan şair düşmənə qarşı mübarizliyə səsləyir. Xocalı soyqırımının
törədildiyi ildə yazılan şeirlər də soyqırımın acı hissləri ədəbiyyatda affekt hissi yaradır. Xeyrulla
Camalın “Bu qan yerdə qalmayacaq” şeirində soyqırımdan doğan faciəyə qarşı ağır hissi
üstündür.
İlham Qəhrəmanlının “Xocalı körpələri” şeirində Azərbaycan Respublikasının milli
qəhrəmanı, jurnalist Çingiz Mustafayevin acı fəryadlarla dolu əlindəki körpənin acısına ağlayır:
Çingizin qolunda
Körpə meyitlər,
İlahi doğmaca balam kimiydi.
Qaradalaq oldu Xocalı körpələri (3, s. 3).
Mirvari Elsevərin “Qisas al deyir” düşmənə qarşı qisasa səsləyir, kin motivi güclüdür. Xəlil
Rza Ulutürkün “Nifrət məktəbi yarat”, Sərvinaz Həsənlinin “Gecələr Xocalı yuxuma girir” Xocalı
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həsrəti, Xocalının simasında bütün Qarabağ dərdi yuxu arxetipi ilə simvolaşdırır. Ancaq Xocalıda
ordunun zəifliyini deyil, milli qəhrəmanların qüdrətini, igidliyini yüksək dəyərləndirir.
İmarət Cəmillinin “Sağalan dağ deyil Xocalı dağı” güllələrin od alov saçdığı, igid oğulların
başının kəsildiyi, şaxtalı gecədəki əsir düşən gəlinlər, Qarbağın yanan çırağının sönməsi illər
keçsə də, şairin qəlbində hələ də yaraların sağalmadığını qeyd edir.
Qədir Elsevərin “Şəhid anası” şeirində şair vətən uğrunda canından keçən şəhid anasının
qarşısında diz çökür, onun nəzərində Xocalı şəhid anası kimi mərd, məğrur sonadır. Heydərəli
Nuralın “Qərib” doğma yurdunda yalnız insanların əziyyəti ilə tikilən evlərin deyil, bulaqlar,
çaylar, yalnız qalmayıb, onları qərib adlandırır. Səlim Əlioğlunun “Xocalı” Xocalının əldən
getməyinə heyifslənir, Xocalı aeroportunun rəhbəri Əlfi Hacıyevin ölümünə heyifslənir. Xanlar
Hüseynovun “Xocalı” şeirində “Nahaq qanda batan nurdu Xocalı” deyərək haqsızlığa meydan
oxuyur.
Hikmət Ziyanın “Xocalı müsibəti” Xocalı soyqırımın törədən erməniləri faşistlərdən betər
acımasız adlandırır:
Çin, iblis, ya şeytan da,
Törətməzdi heç zaman
Bu rəzil cinayət! (4, s.1).
Xocalıdan qaçqın düşən nifrət, od, qan, tufan görən uşağın bütün yaşantıları Tofiq
Mahmudun “Xocalıdan gələn uşaq” şeirində qısavə konkret pafosla tərənnüm olunub. Şairin
bütün xalqın dərdini hamıdan yaxşı başa düşən balaca uşağı hesab edir.
Öz dərdiylə bu yaşında
Xalq dərdiylə bölən uşaq.
Adlandıraraq onu “gələcəyin tarixi” (5, s. 3) adlandırır
Erməni terrorçularının və onların havadarlarının Azərbaycana qarşı təcavüzü, işğalçılıq
siyasəti, köməksiz insanlara qarşı törədilən qanlı qırğınlar, soyqırımı, insanlığa ləkə gətirən
qəddarlıq, barbarlıq aksiyaları şairlərimizin şeirlərində əsasən obyektiv tərənnüm olunmuş, real
boyalarla öz bədii əksini tapmışdır. 1990-cı illərin əvvəllərində poeziyamızda mövzu palitrası
genişlənməkdə, sənətkarlıq xüsusiyyətləri çətin sınaq dövrünü yaşamaqda idi. Bu keyfiyyət öz
növbəsində poeziyada bənzərsiz lirik obrazlara, bədii ifadə və təsvir vasitələrinə yol açır,
zənginliyə səbəb olurdu.
NƏTİCƏ
Aparılan tədqiqat nəticəsində əldə edilmiş nəticələrdən məlum olur ki, 1992-2000-ci illər
mətbuatında çap olunan şeirlərdə vətənpərvərliyin poetik dərki əsasən lirik qəhrəmanın – şairin öz
timsalında təhlil edilmişdir. Qarabağ mövzusunda işləyən hər bir şairimiz ədəbi dilə fərqli
aspektdən yanaşmış, hərə öz ilhamına, istedadına uyğun olaraq dilin daxili potensialından,
yaradıcılıq qüdrətindən yetərincə faydalanmışdır.
Soyqırım tariximizin ayrılmaz hissəsi olan Xocalı soyqırımı mövzusunda bədii nümunələrin
yazılması müasir dövrdə aktuallıq kəsb edir və xalqımızın başına gətirilən həqiqətlərin üzə
çıxarmaq üçün araşdırılması böyük əhəmiyyət daşıyır.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:
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2. Tofiq Mahmud. Yaralarım. “Xalq” qəzeti, 4 may 1992, s.3.
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XÜLASƏ
Məqalədə Xanəli Kərimlinin bədii yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan mövzusu ətraflı
araşdırılmış, bu istiqamətdə qələmə aldığı əsərləri tədqiqata cəlb olunmuşdur. Qeyd olunmuşdur
ki, yaradıcılığının bütün dönəmlərində Cənubi Azərbaycan mövzusuna xüsusi həssaslıqla yanaşan
X.Kərimlinin bu istiqamətdə qələmə aldığı əsərlərinin hər birində vətəninə olan yüksək sevgisi,
ayrılıqdan yaranan ağrı, nisgil yüksək həssaslıqla təqdim olunmuşdur. Məqalədə, həmçinin onun
Naxçıvanın Cənubi Azərbaycanla ədəbi-mədəni və elmi əlaqələrinin inkişafındakı xidmətləri də
araşdırılmış, alimin Cənubi Azərbaycanla sıx əlaqəsini göstərən əsas məqamlar diqqətə
çatdırılmışdır. Yekun olaraq belə qənaətə gəlinmişdir ki, X.Kərimlinin Cənubi Azərbaycan
mövzusunda qələmə aldığı bədii, elmi, publisistik əsərləri, əlaqələrimizin inkişafındakı xidmətləri
Vətənə, xalqa olan dərin sevginin və sədaqətin timsalında hər bir azərbaycanlının yoluna işıq salır.
AÇAR SÖZLƏR: Xanəli Kərimli, Naxçıvan, Cənubi Azərbaycan, cənub mövzusu, ədəbielmi əlaqələr, ədəbi mühit, azərbaycançılıq ideologiyası.
GİRİŞ
Xanəli Kərimli Naxçıvan ədəbi və elmi mühitinin tanınmış simalarındandır. O, zəngin bədii
və elmi yaradıcılığı ilə ədəbiyyat tariximizdə özünəməxsus mövqe qazanmış, yaradıcılığında
Vətəninə, xalqına olan sevgisi ən səmimi duyğularla təqdim olunmuşdur. Həyat və yaradıcılıq
yolunun bütün dönəmlərində Azərbaycanın bütövlüyü məramına, böyük Azərbaycan idealına
sədaqətlə xidmət edən X.Kərimlinin istər bədii, istərsə də elmi yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan
məsələsi yüksək həssaslıqla təqdim olunmuş, bu məsələnin qəlbində, düşüncəsində yaratdığı əkssəda, narahatlıq, ağrı, nisgil əsərlərinin əsas mövzusuna çevrilmişdir. “Yeni dövr Azərbaycan
şeirində vətəndaşlıq lirikasının əsas yaradıcılarından biri” [2, s. 7] hesab olunan X.Kərimlinin
bədii yaradıcılığındakı vətən sevgisi, qəlbən, fikrən əsl azərbaycanlı olmasından doğan ideyaları,
Azərbaycanın keçmişi, bu günü və sabahına olan həssas münasibəti Azərbaycanın bütövlüyünə
olan inamın timsalında hər bir azərbaycanlının yoluna işıq salır, gələcəyə inamla irəliləməyə sövq
edir. Şairin şimallı-cənublu Azərbaycanın birliyini tərənnüm edən “Azərbaycan”, “Xiyabani
demiş”, “Gəzirəm Vətəndə itən Vətəni”, “Aparmağa”, “Toğluqayanın Savalana məktubu”,
“Sual”, “Şiraza gəlmişəm”, “Hayıf sənə, Təbriz yolu”, “Qabaqdadır”, “Niyə qayıdırsan”, “A Kür
bacım” şeirləri bu istiqamətdə qələmə alınmış əhəmiyyətli poeziya nümunələridir. Onun “Mənə
elə gəlir ki...” kitabına daxil edilən bir sıra bayatılarında da vətən nisgili, torpaq itkisi, ayrılıq dərdi
yüksək sənətkarlıqla poetikləşdirilir:
Bitibdi,
Qürbətdə gül bitibdi.
“O tay”, “bu tay” deməkdən,
“Dilimdə tük bitibdi” [5, s. 160].
Vətəninin bölünməsini, yurdunun parçalanmasını ürəkağrısı ilə təsvir edən şairin yanğılı səsi
digər nümunələrdə də qabarıqdır:
Paradı,
Vətən para-paradı.
Sərgərdan gəzən aşiq,
Sənin yurdun haradı?...
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Paradı,
Vətən para-paradı.
Nə gördüm, qəlb ağladı,
Könlüm yara-yaradı [5, s. 181].
X.Kərimlinin M.H.Şəhriyar yaradıcılığından təsirlənərək qələmə aldığı “Azərbaycan”
şeirində tariximizin qanlı səhifələri vərəqlənir, hər daşından, torpağından igid oğul və qızlarımızın
qanı axan, Ş.İ.Xətaidən bizlərə əmanət olan yurdumuzun xain qüvvələrin əli ilə bir neçə dəfə
bölüklənməsi, parçalanması poetik ustalıqla ümumiləşdirilir:
Yüz illərdir taleyinə gizli-gizli qol çəkilir,
Müəmmalı oyunların baş qurbanı, Azərbaycan?!
Sən Xətai babamızdan bizə böyük əmanətdin,
Əmanətə xəyanətik biz çoxumuz, Azərbaycan?! [6, s. 11]
Şeirdəki Azərbaycanın taleyindən nigaranlıq, xəyanət əli parçalanan yurdumuzun məruz
qaldığı faciələr, xalqımızın üzləşdiyi fəlakətlərin bu qədər həssaslıqla təqdim olunması, şübhəsiz
ki, şeirin 1993-cü ildə - Azərbaycan torpaqlarının böyük hissəsinin işğal olunduğu, mənliyimizin,
birliyimizin növbəti dəfə sınağa çəkildiyi məqamda qələmə alınmasıdır. Şeirdə zatına dönük çıxan
övladlarının varlığı səbəbindən bölüklənən, yad əllərdə fəryad edən, haqlı ikən haqsızlaşan
Azərbaycanın gələcək taleyindən nigaranlıq hissləri daha qabarıq olsa da, şairin Vətəninin xoş
gələcəyinə olan inamı ümidsizliyə qalib gəlir:
Sən nə qədər can versən də, qan versən də bilərsən ki,
Can verən xalq, qan verən xalq yaşayacaq, Azərbaycan! [6, s. 12]
Eyni ruh, eyni məram şairin “Xiyabani demiş” şeiri üçün də səciyyəvidir. 2003-cü ildə
Cənubi Azərbaycanın Marağa şəhərində qələmə alınan şeirdə dilinin də, dininin də vətənsizləşdiyi
doğma Azərbaycanındakı vəziyyət şairi mütəəssir edir:
Səndə günah yoxdur, ay yazıq Vətən!
Səni yazıq günə qoyan biri mən...
Vaxtlar vardı “Təbriz”, “Araz” deyəndə,
Üzlərə Savalan mehi dəyəndə
Dodaq titrəyərdi, qan qaynayardı.
Sabahaən şirin ümidlər vardı,
Adiləşdi bizə Vətən qeyrəti.
Araz həsrəti, Təbriz heyrəti [7, s. 19].
Şeirdə Vətəni yazıq günə qoyan, yad əllərdə inləməsinə səbəb olan bütün qüvvələrə etiraz və
bu ayrılıqla barışan bütün həmvətənlərini birliyə, mübarizəyə çağırış ruhu el qəhrəmanı
Xiyabaninin “qaldır başını!..” nidası ilə daha da qüvvətləndirilir, azadlığa, birliyə gedən yolda
qılınc çalan qəhrəmanlar xatırlanaraq azadlığın, birliyin, bütövlüyün yalnız mübarizə ilə
gerçəkləşəcəyi fikri diqqətə çatdırılır. Başqa bir şeirində “Vətəndə vətənsiz yaşamaq çətin” [6, s.
59] deyən şair Vətən yanğılı fəryadı ilə xalqını sevən hər bir Azərbaycan övladını düşündürməyi
bacarır:
Hayınan, küyünən yaşanmaz Vətən,
Ciblərdə sikkə tək daşınmaz Vətən.
Lüt-üryan qadın tək yaşınmaz Vətən,
Gəzirəm “vətəndə” itən vətəni...[6, s. 59].
Bir çox sənətkarlarımızda olduğu kimi, X.Kərimli yaradıcılığında da Şəhriyar sevgisi olduqca
qüvvətlidir. Ustad Şəhriyar yaradıcılığından təsirlənərək qələmə aldığı “Azərbaycan”, şairin
məzarı önündə yazılan “Aparmağa”, onun xatirəsinə ithaf olunan “Toğluqayanın Savalana
məktubu”, şairin oğlu Hadi Behcət Təbriziyə müraciətlə yazılan “Sual” şeirləri dediklərimizi
təsdiqləyir. “Toğluqayanın Savalana məktubu” şeirində “Azərbaycan, Naxçıvan kimi simvollaşan
Toğluqaya Cənubi Azərbaycan yerində çıxış edən Savalanla dərdləşir” [3, s. 161], hər iki dağın
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simasında ikiyə bölünmüş xalq birliyə, bütövlüyə çağırılır, həmvətənlərinin nə vaxtsa qovuşacağına dərin inam poetik dillə təqdim olunur:
Söhrab Tahir, Məmməd Araz, Bəxtiyar
“Bir ömürdü qəm üstündə qəm qalar”.
Ümidliyik, axır aydınlıq olar,
Qaynayarıq, qovuşarıq, Savalan.
Hər qadadan sovuşarıq, Savalan [6, s. 96].
X.Kərimlinin Cənubi Azərbaycan mövzulu şeirlərinin hamısında inamla ümidsizliyin vəhdəti
müşahidə olunsa da, sonda Vətənin bütövlüyünə, xalqının azad olacağına inam bütün
narahatlığına qalib gəlir. “Sual” şeirində Şəhriyarın oğlu Hadi Behcət Təbrizinin simasında
ixtiyarı öz əlində olmayan, əlləri qoynunda donub qalan, əzabları baxışından, gülüşündən sezilən
o taylı vətən övladlarının ağrısı ifadə olunsa da, bötövlüyə çağırış ruhu daha üstündür:
Araz da əvvəlki Araz deyil ta,
İndi Kür ahəngli, Kür nəğməlidir.
Bu gün kölə kimi yaşayan millət
Ya azad olmalı, ya ölməlidir [6, s. 100].
Eyni cəhəti “Hayıf sənə, Təbriz yolu” şeirində də görə bilirik. Şeirdə keçmişlə bu günün
müqayisəsi fonunda bir vaxtlar Xətainin qılınc çaldığı, Səttarxanın, Bağırxanın qəhrəmanlıqla
vuruşduğu, şeir-sənət ocağı olan Təbrizin bu gün saqqızsatan, oğrubaşı, dəllalbaşı, cib kəsən, pul
kəsən yolu olması təəssüflə qeyd olunsa da, şair “Vaxt var ikən çarə qılaq zillətə” deyərək
həmvətənlərini birliyə səsləyir.
“Niyə qayıdırsan” şeirində isə tikanlı məftil dalından bu taya keçə bilməyən ceyranın təsviri
ilə şair köksünü qarsan, ürəyini dağlayan ayrılıq dərdini, vüsal həsrətini, ikiyə bölünən, illərlə ayrı
salınan həmvətənlərinin ağrı-acısını poetik ustalıqla ümumiləşdirir. Savalan ülkəri, cənub gözəli
adlandırdığı ceyranın o taydan bu taya həsrətlə baxması düz iki əsrdir paralanan, sağalmayan yara
kimi şairin qəlbini parçalayan bütöv Azərbaycan həsrətini daha da şiddətləndirir. Sonda yenə də
şair nikbinliklə bir gün vüsala yetəcəyinə əminliyini ifadə edir:
Niyə qayıdırsan, qayıtma, ceyran,
Onsuz da sahillər yovuşacaqdır.
Niyə qayıdırsan, qayıtma, inan
Çırpınan ürəklər qovuşacaqdır [6, s.139].
Azərbaycanın iki yerə bölünməsindən sonra şimal və cənub arasında sərhəd rolunu oynayan
Araz çayı zaman-zaman ədəbiyyatımızda poetikləşdirilərək ayrılıq rəmzinə, əsas tərənnüm obyektinə çevrilmişdir. X.Kərimli poeziyasında da Araz cənub həsrətinin, cənub dərdinin simvolu, xalqın taleyüklü ağrısının daşıyıcısıdır. Arazın dilindən Kürə müraciətlə yazılan “A Kür bacım” şeiri
başdan-başa əsrlərin şahidi, dərdli, yanıqlı Arazın fəryadı şəklində qələmə alınıb. Şeirin əvvəlində
ikiyə bölünməzdən əvvəlki xoş günlərini xatırlayan Arazın tezliklə ağrılı-acılı günləri başlayır.
Dərdini Kürlə bölüşən Araz “səbri daşmış, dözümü tükənmiş bir obraz kimi görünür” [4, s. 182]:
İndi gözlərinin odu səngiyən,
Taleyi kür gəlib, bəxti ləngiyən,
Bir namərd toruna düşüb təngiyən
Qolları zəncirli dustaq olmuşam [6, s. 140].
Şeirin davamında Araz tarixən gözü qarşısında yaşanan hadisələri - balasını anasına
boğduran, ürəklərə çalın-çarpaz dağ vuran, qapımıza böhtan yağışı yağdıran, yavan çörəyimizə
zəhər qatan namərd qüvvələrin oyunlarını xatırlayaraq gündən-günə qabar atan, qanı sızan
yarasının sağalmadığını, ağrılarının səngimədiyini yanğı ilə yada salır. Şairin digər şeirlərində də
olduğu kimi ümidsizlik, nigarançılıq sona qədər davam etmir, Arazın simasında Azərbaycan
xalqının mübarizə ruhunu oyadan şair Azərbaycanın bütövlüyü idealına “Bu zillətə, bu əzaba
dözməmişəm, dözməyəcəm; ...Döyüşəcəm, döyüşəcəm, döyüşəcəm...” [6, s. 143] misraları ilə
yekun vurur.
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X.Kərimlinin Naxçıvanın Cənubi Azərbaycanla ədəbi və elmi əlaqələrinin inkişafında da
xidmətləri böyükdür. İranda keçirilən poeziya məclislərinin, yubiley tədbirlərinin fəal
iştirakçılarından olması, haqqında İran mətbuatında yazıların dərc olunması, müxtəlif qəzet və
jurnallarda şeirlərinin və elmi məqalələrinin çap olunması, Cənubi Azərbaycanın bir çox şair və
yazıçısı ilə məktublaşması, bir kitabının İranda nəşr olunması, şeirlərinin bir neçəsinin Cənubi
Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində qələmə alınması onun Cənubi Azərbaycanla sıx əlaqəsini
göstərən əsas məqamlardır. X.Kərimlinin 2011-ci ildə Fatma Mir Hüseynpur tərəfindən nəşrə
hazırlanan “Duyğularım, düşüncələrim” adlı müxtəlif şeirlərinin və poemalarının daxil edildiyi
kitab Urmiyada çap olunmuş, onu Cənubi Azərbaycan oxucusuna və elmi-ədəbi ictimaiyyətinə
daha yaxından tanıtmışdır. X.Kərimli haqqında İran mətbuatında da yazılar dərc olunmuş, hər
birində onun şair və alim kimi fəaliyyəti yüksək dəyərləndirilmişdir. 2007-ci ildə “Körpü”
jurnalında “Bu da bir nağıldı...” kitabının nəşri ilə bağlı yazı dərc olunmuş, “Mən zamanın
sualıyam” şeiri oxuculara təqdim olunmuşdur. Yazıda oxuyuruq: ““Bu da bir nağıldı...” şair
Xanəli Kərimlinin “Ay işığında” və “Anamdan məktub” adlı kitablarından sonra üçüncü şeir
kitabıdır... O, Türkiyə, Gürcüstan və İranda keçirilən bir neçə beynəlxalq konfransda iştirak
etmişdir...” [8]. Eyni zamanda “Körpü” jurnalının 2006-cı il nəşrində naxçıvanlı şair Əbülfəz
Muxtaroğlunun X.Kərimliyə həsr etdiyi “Soruşdumu” şeirinin, Həsən Həmidoğlunun “Misaq”
qəzetində “Xanəli Kərimli”, Arif Ağalarovun “Körpü” jurnalında “Şeir gərək haqdan gələ”,
Doktor Camal Ayrımlının “Nəvide-Azərbaycan” qəzetində “Qardaşımın səsi” yazılarının və
“Savçı” dərgisində şairin həyat və yaradıcılığından bəhs edən bir neçə məqalənin dərc olunması
X.Kərimli yaradıcılığına verilən dəyərin timsalında Naxçıvan ədəbi-elmi mühitinə Cənubi
Azərbaycanda olan sevginin göstəricisi, əlaqələrimizin inkişafını göstərən ən mühüm
cəhətlərdəndir. Sadaladığımız hər bir yazıda X.Kərimlinin həyat və yaradıcılıq yolu haqqında
məlumatlar verilir, şeirləri təhlil olunur, yaradıcılığının ən mühüm məqamları Cənubi Azərbaycan
oxucularına təqdim olunur. X.Kərimlinin, həmçinin Moskvada yaşayan tanınmış Cənubi
Azərbaycan yazıçısı Həmzə Fəthi Xoşginabi ilə 1980, 1981, 1982-ci illərdə məktublaşması,
filoloq-alim Məmmədəli Müsəddiqlə şəxsi yaxınlığı Cənubi Azərbaycana olan marağını daha da
qüvvətləndirmiş, cənubdakı ədəbi mühiti daha yaxından izləməsinə, burada yaranan ədəbiyyatı
öyrənməsinə sövq etmişdir. Naxçıvan Dövlət Universitetində çalışdığı müddətdə Cənubi
Azərbaycana dəfələrlə səfər edən, müxtəlif poeziya məclislərinin, beynəlxalq konfransların
iştirakçısı olan şair Naxçıvanda Cənubi Azərbaycanla bağlı keçirilən tədbirlərdə də fəallıq
nümayiş etdirmişdir. Onun 2005-ci ildə Urmiya şəhərində keçirilən Xaqanişünaslıq konfransında,
2004-cü ildə Şəhriyarın poeziya günlərində, 2011-ci ildə Poldəşt şəhərində Şəhriyarla bağlı
keçirilən beynəlxalq konfransda, Tehran və Şiraz şəhərlərində İran və dünya şairlərinin II
konqresində, 2008-ci ildə Təbrizdə ümummilli lider Heydər Əliyevin yubileyi ilə əlaqədar
keçirilən tədbirdə və 2010-cu ildə Tehran şəhərində İmam Xomeyninin vəfatının ildönümü
tədbirlərində iştirakı, eyni zamanda Naxçıvan Dövlət Universitetində İran İslam Respublikasının
Naxçıvandakı Baş Konsulluğunun Mədəniyyət mərkəzi ilə birlikdə böyük Azərbaycan şairi
M.Şəhriyara həsr olunmuş “Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın sənət dünyası” mövzusundakı
beynəlxalq elmi konfransda “Azərbaycan poeziyasında Şəhriyar mövzusu” adlı məruzə ilə çıxış
etməsi və İran İslam İnqilabının 20 illiyi ilə əlaqədar NDU-da keçirilən “İranda İslam İnqilabı və
müasirlik” mövzusundakı elmi konfransdakı çıxışı Naxçıvan-Cənubi Azərbaycan ədəbi və elmi
əlaqələrinin hər zaman mövcudluğunu göstərən ən mühüm cəhətlərdəndir. X.Kərimli bu gün də
Cənubi Azərbaycanla əlaqələrimizin inkişafı istiqamətində səylə çalışır. O, NDU-da Cənubi
Azərbaycan ədəbiyyatı fənnini tədris etməklə gənclərimizin də bu ruhda tərbiyələnməsi, şimallıcənublu Azərbaycanın milli-mənəvi bütövlüyü istiqamətində öz üzərinə düşən missiyanı uğurla
həyata keçirir.
TƏDQİQAT METODU
Məqalədə təsvir və təhlil metodundan istifadə edilərək mühüm elmi nəticə və qənaətlər
ortaya çıxarılmışdır.
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NƏTİCƏ
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, X.Kərimlinin bütöv, vahid Azərbaycan idealı Cənubi Azərbaycan məsələsinə həssas münasibətini formalaşdırmış, bu istiqamətdəki fəaliyyəti ona cənubşünas
alim adını qazandıra bilmişdir. Onun Cənubi Azərbaycan mövzusunda qələmə aldığı bədii, elmi,
publisistik əsərləri, əlaqələrimizin inkişafındakı xidmətləri Vətənə, xalqa olan dərin sevginin və
sədaqətin timsalında hər bir azərbaycanlının yoluna işıq salır.
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“KOROĞLU” EPOSUNDA İŞTİRAK EDƏN NİGAR OBRAZINDA
TƏCƏSSÜM OLUNAN “ANA ARXETİPİ”NİN PSIXOSOSİAL
SEMANTİKASI
Arzu ƏLIYEVA
AMEA Folklor İnstitutu (doktorant)
Azərbaycan, Bakı
aliyeva92@gmail.com

Xülasə
“Ana olmaq” yaradılışın mövcud olduğu ilkin zamanlardan indiyə qədər bütün kainatın
mərkəzi qüvvəsidir. Bu hal incəsənət nümunələrinə də siraət etmişdir. Tədqiqatın məqsədi ana
obrazında təcəssüm olunan “ana arxetipi”nin şifahi xalq ədəbiyyat nümunəsinə aid olan qadın
obrazında araşdırılmasıdır. Çünki qadınlıqla əlaqəli olan anlayışlar həm incəsənət, həm də sosial
yöndən daim diqqət mərkəzində olmuşdur. “Ana arxetipi” birbaşa psixososial mahiyyət kəsb edir.
Tədqiqatın aktuallığı da şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri əsasında qadınının psixoxsosial
göstəricilərinin psixoanalitik aspektdən təhlil olunmasıdır. Şifahi xalq ədəbiyyatı incəsənət
nümunələrinə aid olsa da, psixoanalizm elmlərin ictimai-sosial qütbünə aiddir. Tədqiqatın əsas
elmi üstünlüyü hümanitar və sosial elm sahələrinin Nigar obrazı fonunda qarşılıqlı əlaqəsini
araşdırmaqdır.
Açar sözlər: ana arxetipi, ana obrazı, Nigar, çatışmazlıq kompleksi, övladsızlıq.
Giriş
Eposda sonsuzluq motivi Nigar-Koroğlu xəttində sərgilənmişdir. Qeyd etmək olar ki,
Azərbaycan Koroğlusu ilə yanaşı, tacik versiyasında da Koroğlu obrazı sonsuzdur. Hətta Özbək
versiyasında da, Koroğlu 40 müqəddəslə qarşılaşanda onlar Koroğlunun ad çıxarmaq, uzun ömür
sürmək, Yunus pəri və Misqal pəri ilə evlənmək kimi üç istəyini qəbul edirlər (Xəlilov,
1994:163). Bununla da Koroğlunun dördüncü istəyi olan övlad sahibi olmaq arzusu qəbul
olunmur.
Eposun Azərbaycan versiyasında isə sonsuzluq Nigar obrazı üçün ciddi bir manədir və onu
narahat edən əsas məsələlərdən biridir. Bu hal isə Nigarın psixisimasının təhlili üçün önəmli
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mahiyyət kəsb edir. Araşdırmada Nigar obrazında təzahür olunan psixososial semantikanın
mahiyyəti psixoanalizm nəzriyyəsinin əsas müddəaları vasitəsilə təhlilə cəlb olunmuşdur. Deyə
bilərik ki, tədqiqat əbiyyatdakı qadın obrazlarının psixi hallarının öyrənilməsi və psixoanalizmin
ədəbiyyat sferasında araşdırılması yönündən praktiki əhəmiyyətə malikdir. Türkdilli incəsənət
nümunələrində qadın obrazlarının psixososial semantikasına səthi yanaşılmış və bu sahədə
araşdırmaların əksəriyyəti digər ölkələrdə həyata keçirilmişdir. Bu aspektdən yanaşdıqda
tədqiqatın elmi yeniliyi milli folklorumuza aid olan “Koroğlu” eposunda mərkəzi rol oynayan
Nigar obrazını ilk dəfə psixoanalizm nəzəriyyəsindən əldə olunan anlayışlar əsasında təhlil
etməkdir. Tədqiqatda Nigar obrazında təzahür olunan “ana arxetipi” iki əsas struktur üzərində
təhlilə cəlb edilmişdir:
1. “Ana arxetipi”nin obrazın xarakterində nümayiş olunan bədii mahiyyəti;
2. “Ana arxetipi”nin obrazın təhlilində aşkarlanan psixososial mahiyyəti.
Nigarda təcəssüm olunan ana obrazının psixososial semantikası:
“Koroğlunun Türkman səfəri” qolunda Koroğlu sonsuz kimi təsvir edilmişdir. “Deyirlər
Koroğlunun oğlu yox idi. Nigar xanımı almışdısa da, amma övladı olmamışdı. Koroğlu Qarsın
ətəklərindəki Alacalar adlı dağda Osmanlı qoşunu ilə toqquşduğu zaman çox bərk dara düşüb,
yeddi gün, yeddi gecə, o, mahasırada qalmışdı. Bundan çox qorxduğuna görə kişilikdən
kəsilmişdi” (Koroğlu, 2005:85). Nigarın ilk dəfə sözügedən qolda övladsızlıq yükündən əziyyət
çəkdiyinin şahidi oluruq. Nigar onu kefsiz görən və halını xəbər alan Koroğluya belə cavab verir:
Çənlibeli güllər bəzər,
Güllər saralsa kim üzər?
Hər quş balasıynan gəzər,
Niyə sənin balan yoxdur? (Koroğlu, 2005:86).
Övladı olmayan Nigarın həyəcan və iztirabı təbiətin insan iradəsindən asılı olmayan
qanunlarına qarşı sözün əsl mənasında üsyandır. Nigar xanımın qəlbini övladsızlıq didir,
parçalayır. O, çırpıntılar içərisindədir (Nəbiyev, 2006:524).
Psixososial təhlil zamanı insanın bioloji və psixoloji tərəflərinin mövcudluğunu nəzərə
almaq və təhlili bu istiqamətdə aparmaq əsas məsələlərdəndir. Biz Nigar obrazına diqqət yetirsək,
onda ana olmaq istəyinin bioloji tərəfini nəslini davam etdirmək, psixi tərəfini isə yoldaşına övlad
vermək və “ana arxetipi”ndən gələn şüuraltı istəklə əlaqələndirə bilərik. Nigarın övladının
olmaması onda “çatışmazlıq” və “əskiklik” kompleksi yaratdığını görürük. Bu fikrimizi Bilgin
Saydamın “ İnsan həyatının təməl məqsədi öz əskiklərini tamamlamaq, çatımazlığını həll etmək
və zədələnməyin iztirabını azaltmaqdır” qənaəti ilə açıqlaya bilərik (Fedakar, 2014:6). Nigarın
Koroğlu ilə ailəsindəki əskikliyi aradan götürmək üçün tək çarəsi qalırdı, o da Eyvazı övladlığa
götürmək. Əski bir türk adəti olaraq Nigar Eyvazı köynəyindən keçirdərək övladlığa götürür.
Eposun özbək versiyasında da Goroğlu Yunus pərinin xahişi ilə Avazı, Misqal pərinin xahişi ilə
də Həsəni Çambilə gətirir (Nəbiyev, 2006:504-505).
Yunq insanın dərketmə müddətinin şüur və şüursuzluq mərhələlərindən keçdiyini qeyd
etmişdir (Fedakar, 2014:6). Yunqun “şüursuzluq” anlayışı şəxsi və kollektiv olmaqla iki hissəyə
ayrılmışıdır. Nigarda təzahür edən kollektiv “şüursuzluq” onda təcəssüm olunan “ana arxetipi”nin
təməlini təşkil edir. Çünki “şüursuzluq” “şüur”dan öncəki mərhələdir və izahı yalnızca insanda
olan daxili instiklərin mövcudluğu ilə mümkündür. Nigarın Eyvazı övladlığa götürmək qərarına
gəlməsi “şüur”dan doğan nəticə olsa da, Eyvaz və Nigar arasındakı əlaqə, Nigarın Eyvazı övlad
kimi mənimsəməsi və özünə dogma bilməsinın əsas mahiyyətini şüursuzluqla əlaqəli olan “ana
arxetipi” təşkil edir. Biz Nigar-Eyvaz xəttindəki doğmalığı aşağıdakı epizodda görə bilərik.
Eyvazın Koroğlu ilə birgə gəldiyi görən Nigar çətinliklə qazandığı analıq sevinci ilə bunları deyir:
Atı gətirər cövlana,
Ox atar mərd düşmana,
Nigar da Eyvaza ana,
Eyvazı pişvaz eləyin (Koroğlu, 2005:104).
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Nigarı ana kimi narahatlığının bağladığını ilk dəfə “Durna teli” qolunda görmək
mümkündür. Hadisələrin başlanğıcında Nigar ər kimi Koroğluya, oğul kimi Eyvaza fərəh hissi ilə
baxıb deyir: “Görəsən bütün arvadların arasında heç mənim kimi xoşbaxtı varmı?” (Koroğlu,
2005:127). Nigarın bu rahatlıq və sevincinin ömrü çox olmur. Çunki Durna teli üçün Bağdada
gedən Eyvaz, Dəmirçioğlu və Bəlli Əhməd Aslan paşanın adamları tərəfindən tutulub, dar
ağacında asılmalarına hökm verilir. Sonda Koroğlu və Çənlibel igidlərinin köməkliyi ilə onlar
xilas olurlar. Koroğlunun Eyvazı Nigara sağ-salamat gətirməsi Nigarın bir ana kimi hədsiz
xoşbəxtliyinə və Koroğludan razılığına səbəb olur.
Yunqa görə, arxetiplərin sonsuz təzahürləri vardır (Fedakar, 2014:8). Kollektiv şüursuzluq
konsepsiyasının əsas tərkib hissələrdindən biri olan ana arxetipində övlad üçün qayğı, övlad üçün
diqqət xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yuxarıdakı epizodda Nigar obrazınında iki psixi halın təzahür
etdiyinin şahidi oluruq. Onlardan birincisi obrazın şüuraltında olan analıq hissinin və sevincinin
Eyvazın varlığı ilə real olması, ikincisi isə o sevinc duyuğusuna qarşı paradoksal mahiyyətli
“analıq kədər”dir. Əlbəttə, qolun sonunda Nigar öz övladına qovuşur və onun sevinci Koroğluya
duyduğu razılıq hissi ilə təcəssüm olunur.
“Koroğlunun Bayazir səfəri” qolunda isə Nigar yuxusunda Eyvazı qan dəryasında üzən
şəkildə gördüyünə görə övladından nigaran olan ana obrazında sərgilənir. Nigarın dilindən
deyilən bu aşağıdakı misralar onun bu halına sübut ola bilər:
Verdiyin vədədən keçdi,
Gəlmədi Eyvaz, gəlmədi!
Yağılar qanını içdi,
Gəlmədi Eyvaz, gəlmədi! (Koroğlu, 2005:226)
Eyni mahiyyətli hadisə “Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi” qolunda da təkrarlanır. Biz
orada da Nigarı Eyvazdan ötrü nigaran görürük. “Səhər açılmağa az qalmışdı. Nigar xanımı
oturduğu yerdə çimir apardı. Elə gözünə təzəcə yuxu getmişdi, yuxuda gördü Eyvaz bir ceyran
qovur. Baxdı ceyran qaçıb özünü verdi bir uçuruma, dərənin dibinə. Eyvaz ceyranın dalınca
dərənin dibinə yenəndə birdən-birə ceyran dönüb oldu bir əjdaha. Qayıtdı Eyvazın üstünə. Elə
əjdaha Eyvazı kamına çəkər-çəkməz, Nigar xanım “qoymayın”-deyib qışqırdı.Diksinib öz səsinə
oyandı… Nigar xanım kövrəlib ağlaya-ağlaya dedi:
Əldən uçurdum quşumu,
Şad görmədim tay-tuşumu.
Yatdım, bəd gördüm tuşumu,
Dardadı balam, ağlaram” (Koroğlu, 2005:379).
Yunq “Dörd arxetip”adlı əsərində ana arxetipinin bir sıra yönləri ilə yanaşı “yararlı instikt”i
də qeyd etmişdir (Jung, 2009:22). Belə qənaətə gələ bilərik ki, Nigarın övladından narahatçılığa
səbəb olan yuxu görməsinin səbəbi onun bir ana kimi “yararlı instikt”ə sahib olmasıdır. Bu daxili
hiss vasitəsilə oğlunun dar məqamda olmağı Nigara agah olur və onu nigaran vəziyyətdə saxlayır.
“Koroğlunun Dərbənd səfəri” qolunda atasının ardınca gələn aralarında ata-oğul münasibətinin olduğundan bixəbər olan Kürdoğlu və Koroğlu bir-birinə qarşı amansız mübarizəyə başlayırlar. Ata-oğul arasındakı qarşıdurmanın sona çatmasında isə Nigar xanımın böyük rolu olur. “ Koroğlu və Kürdoğlu xeyli güləşdilər. Axırda Koroğlu bir dəli nərə çəkdi, Kürdoğlunu götürdü yerə
vurdu. Sinəsinə çökdü, Misri qılıncı çəkdi ki, başını kəssin. Nigar xanım qoymadı” (Koroğlu,
2005:326).
Doğrudur, “Koroğlunun Dərbənd səfəri” qolunda Nigar Həsəndən xəbərəsizdir, Koroğlu da
Həsənin öz övladı olduğunu bilmir. Koroğlu və Həsən arasındakı münaqişə bu bilinməzlik zəminində baş verir. Ancaq biz yenə də, Nigarın qarşıdurmanı sonlandırmaq cəhdini “analıq” instikti
və “ana arxetipi” ilə əlaqələndirə bilərik. Çünki ümumbəşəri ana obrazının əsas mahiyyətindən
biri ailəni qorumaq, ailədəki narazılıq və qarşıdurmanın yaranmasına mane olmaqdır.
“Zərnişan xanımın Çənlibelə gəlməyi” qolunda Nigar xanımı yalnızca Eyvazın yox, artıq
Koroğlunun Möminə xanımdan olan oğlu Kürdoğlu ləqəbli Həsənin də anası kimi görürük. Bu
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hal Həsən və Eyvazın Möminə xanımın ardınca getmək istədikləri epizodda belə təsvir olunur :
“Nigar xanım oğullarının səfərinə bir söz deməsə də, yaz buludu kimi dolmuşdu” (Koroğlu,
2005:328).
“Zərnişan xanımın Çənlibelə gəlməyi” qolunda isə Nigar xanımın Eyvazdan sonra Həsəni də
övladı kimi qəbul edib qayğısına qaldığının şahidi oluruq. “Ana arxetipi” və onun bir parçası olan
“uca ana” və ya “böyük ana” obrazı yaradılışı, yaradılışın mənasını və kainatı anlamaq üçün ilk
pillə funksiyasına sahibdir və bu funksiya həm ananın “ilk obraz” olması ilə, həm də ana və övlad
arasındakı münasibət ilə əlaqəlidir (Fedakar, 2014: 5). Bu fikirdən yola çıxsaq Nigarın “analıq
mahiyyəti” və “ana obrazı” övladı olaraq gördüyü Eyvaz və Həsənlə münasibətləri zəminində və
“ana arxetipi”ndən gəlmə şüuraltı düşüncələrində aydın şəkildə təzahür olunduğu qənaətinə gələ
bilərik.
Qeyd edək ki, ana olmaq və analıq instiktinə sahib olmaq üçün bioloji qan bağının olması və
övlad dünyaya gətirmək əsas şərt deyildir. Pınar Fedakarın da dediyi kimi, bir qadın, başqasının
övladına baxıb, onu sahibləndiyi zaman da ana olaraq qəbul edilir (Fedakar, 2014:15).
Sadaladığımız bu hallar Nigarda real şəkildə əks olunmuşdur və bütün Çənlibel əhalisi də onu ana
kimi qəbul etmişdir. O, təkcə Eyvazın yox, Çənlibeldəki bütün gənclərin anası qismində çıxış
edir. Bu fikri adı çəkilən qolda Ruqiyyə xanımı Çənlibelə gətirən Koroğlunun dilindən də eşitmək
mümkündür: “ Çənlibeldə dəlilərin də, xanımların da anası Nigardı. Mən gərək aparıb bir toy da
orda edəm” (Koroğlu, 2005:247).
Nigar eposda sərgilədiyi ana obrazı kimi Çənlibelə gələn xanımlarla Çənlibel igidlərinin toy
mərasimində xeyir-dua verir, gəlinəri toya hazırlayır. Bu hal “Mahru xanımın Çənlibelə gəlməyi”
qolunda Aşıq Cünun tərəfindən belə səsləndirilir:
Giziroğlu, Mahru xanım,
Nigar verdi xeyir-dua.
Çənlinin şöhrəti-şanı,
Nigar verdi xeyir-dua (Koroğlu, 2005:301).
Nəticə
Erich Neuman “Uca ana” adlı tədqiqatında ana arxetipinin “təməl” və “dəyişəbilən”
quruluşunu “qadının iki xarakteri” olaraq təsvir edir (Fedakar, 2014:15). Nigarın “təməl” analıq
prinsipi övlad sevgisi, övlad istəyidirsə, onun “dəyişəbilən” analıq pinsipi isə bir nəfər üçün yox
Çənlibeldəki hər kəs üçün ana kimi qəbul olunmasıdır. Çünki qadın özü dünyaya gətirmədiyi
övlada yad və ögey yanaşa bilər. Azərbaycan versiyasında Nigar obrazına Çənlibel igidlərinin və
gəlinlərinin doğma ana kontekstindən yanaşılsa da, özbək versiyasında Koroğlunun həyat yoldaşı
Yunus pəri ögey ana kimi təsvir edilir. Biz Nigar obrazında bu ögeyliyin doğmalıqla əvəz
olunduğunu, ögeylik anlayışının dəyişdiyini görə bilirik. Nəticə etibarilə bu qənaətə gələ bilərik
ki, tədqiqatın incəsənət qütbünü Nigar xanım, sosial qütbunu isə psixoanalitik göstəricilər
tutmuşdur. Eyni zamanda bu qarşılıqlı əlaqənin fonunda Nigar obrazında “ana arxetipi”nin
təzahür formaları aşkarlanmışdır.
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XÜLASƏ
Bədii əsərin yaranmasında kollektiv təhtəlşüurun struktur vahidi kimi yuxugörmə motivi
diqqəti cəlb edir. İbtidai təfəkkürün təzahürü olan yuxugörmə və yuxuların yozulması bütün
dövrlərdə insanların düşüncəsində mühim yer tutmuş və bugün də bu davam edir. Qədim inanclar
bir-birinə yaxın xalqların təfəkküründə vahid element kimi eyni funksiya və motivdə yaşayaraq
günümüzə qədər öz aktuallığını qorumuşdur. Xüsusilə də türk xalqlarına məxsus insanların inanc
və mifoloji təfəkküründə yuxu ortaq bir motiv kimi həm şifahi, həm də yazılı ədəbiyyatda
işlənməkdədir.
Yuxu zamanı insanın zehnində canlanan düşüncələr türk xalqlarında bir-birinə yaxın sözlərlə
adlanır. “Divani lüğəti-it türk” əsərində “tüş”, “Kitabi-Dədə Qordud” dastanında “düş”, Başqırd
və Tatar türkcəsində “töş”, Kırğız və Özbək türkçəsində “tüş”, Kazax türkcəsində “tus”, Türkmən
türkcəsində “düyş”, uyğur türkcəsində “çuş”, Türkiyə türkcəsində “rüya”, Azərbaycan türkcəsində
isə “yuxu” kimi işlənməkdədir.
Tezisdə Azərbaycan-Qırğız yazılı ədəbiyyatında yuxugörmə motivi və onun ortaq
xüsusiyyətlərdən bəhs olunacaqdır.
Açar sözlər: Azərbaycan, Qırğız, bədii ədəbiyyat, yuxugörmə, motiv
GİRİŞ
Yüz illərdir ortaya çıxan yuxu motivləri ilk olaraq şifahi xalq ədəbiyatında öz aktuallığı və
daimi yaşaması ilə diqqət çəkib. Ortaq mifoloji kökənlərlə bağlı olan yuxular ortaq motivlərin də
yaranmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan Azərbaycan və Kırğız, o cümlədən türk xalqlarının bir
çoxunda dastan söyləyən aşıqlara öz sənətlərinin yuxuda verilməsi, ilahi bir qüvvəninin onu
seçməsi və dastançılığa bu çür başlaması ilə bağlı çox sayda yazılı hekayə və məlumatlar vardır.
“Aşığa və manasaçıya dastan söyləmək yuxuda verilir və bu onun üçün müqəddəs bir vəzifə
hesab olunur. Bunun üçün ona sənətin bəzi sirləri də öyrədilir. Beləliklə, həmin adama yuxuda
“buta” verilmiş hesab olunur” (3,144). Bu inancın əsas kökü isə “Şaman/Qam” mifologiyasından
gəlir. Belə ki, şaman olmağa hazırlaşan biri yuxuda ölmüş bir şamanı görür və gördüyü şəxs ona
şaman olmasını söylər. Azərbaycan dastanlarında da yuxuda aşıqlıq veririlir və həmin şəxs ustad
bir aşığa çevrilir.
Azərbaycan və Qırğız mifologiyasında yuxugörmələr mühim bir yer tutur və bu motivlərin
yozulması ortaq simvollara malikdir. Yuxuların özünəməxsus gizli və kodlaşdırılmış bir dili
vardır. Bədii əsərlərdə də bu ortaq qədim kökənlərə gedib dayanan yuxular insanları bir zamandan
digər bir zamana aparır.
D.Zeynalova yazır ki, bədii ədəbiyyatda yuxugörmə aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: “a)
Yuxugörmə həmişə qəhrəman haqqında bilavasitə anlaya biləcəyimizdən daha çox məlumat verir;
obrazın psixologiyasını, onun “mən”inin gizli məqamlarını açmağa kömək edir. b) Yuxugörmə
yalnız qəhrəmanın deyil, həm də cəmiyyətin (hətta dünyanın) gələcəyindən xəbər verir; həm
qəhrəmanın, həm də dünyanın gələcəyini proqnozlaşdırır. c) Yuxugörmə oxucunu yalnız
qəhrəmanın deyil, həm də yazıçının özünün şüuraltına, yaxud şüursuzluq sferasına yaxınlaşdırır”
(12). Məlum olur ki, ayrı-ayrı dövrlərdə yazıçılar yuxugörmədən öz yaradıcılıqlarında müxtəlif
məqsədlər görə istifadə etmişlər. Bədii əsərlərə daxil edilən yuxugörmələr geniş və rəngarəndir.
Onlardan bəziləri ədəbi qəhrəmanın subyektiv duyğularını daha dərindən anlamağa kömək edir,
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bəzən də yuxular bədii mətni daha maraqlı və oxunaqlı etmək üçün istifadə olunur. Bütün hallarda
bədii əsərdəki yuxugörmələr yazıçının yaradıcı fantaziyası və real həyatla əlaqəsinin parlaq
təzahürüdür. Yuxugörmə bədii vasitə kimi yazıçıya imkan vermişdir ki, öz gizli fikir və hisslərini
ifadə edə bilsinlər. Yuxugörmə, gələcək barədə informasiya almaq və proqnozlaşdırmaq cəhdidir.
Araşdırmada yuxu motivini Azərbaycan və Qırğız ədəbiyyatında işlənməsi və onun daşıdığı
ortaq xüsusiyyətlərdən bəhs ediləcədir. Yuxu motivindən qırğız yazıçıları daha çox tarixi
romanlarda tez-tez istifadə edirlər. Qırğızıstan tarixi bioqrafik romanlarında bu motiv tarixi
şəxsiyyətlərin gələcəyi ilə bağlı işlərdə, hətta rəsmi mənbələrdə də istifadə edilmişdir.
TƏDQİQAT METODU
Ç.Aytmantovun “Gün var əsrə bərabər” (1980) adlı romanında Ukubalanın görmüş olduğu
yuxu psixoloji olaraq insanların davranış xüsusiyyətlərini göstərə bilir. Hamilə olan Ukubala altun
məkrə balığını yuxuda görür. “Guya, balıq onun dövrəsində üzürmüş, Ukubala da onu tutmaq
istəyirmiş. İstəyirmiş ki, balığı tutub təzdən suya buraxsın, nəsə onu əlinə almaq, onun gövdəsinin
ağırlığını duyandan sonra buraxmaq... Ukubala o balığı tutub o qədər saxlamq istəyirmiş ki, hətta
yuxuda onun ardınca qaçırmış. Balıq isə quyruq ələ verməmiş, Ukubala yuxudan oyanıb bir xeyli
sakitləşə bilməmişdir” (2, 230). Ukubanın yoldaşı Yedigey bu yuxunu hamilə bir qadının
yerikləməsi kimi yox, “ilahi tanrının istəyi” kimi qəbul edir və bunun üçün də altun məkrə balığını
tutub Ukubalanı arzusuna çatdırır.
Ç.Aytmatovun “Qiyamət” (1986) romanında balaları insanlar tərəfindən öldürülən və
yuxusunda balalarını görən qurd Akbarın yuxusu (1) psixoloji vəziyyət içərisində görülən bir
yuxudur.
K.Usanbayevin “Ormon Xan” (1999) adlı romanında atası Kalgul Bay oğlu Ormanın
seçilməmişdən əvvəl bir yuxu görür. Yuxuda oğlu Ormon əlində tüfənglə bir təpədə oturur. Bu
yuxunu Kalgul Bay “Oğlun böyüyəndə bir xan olacaq, ancaq xanlığı uzun sürməyəcək” şəklində
yozar (11, 30). Ormon Xanla əlaqəli başqa bir yuxu, Qazax xalqının qəhrəmanı Narenin qızı
Uulbalanın yuxusudur. “Uulbala yuxusunda ayı qucaqlayıb Orman xana ərə gedəcəm deyib (8,19)
və bu niyyətilə yola çıxar. Yolda Alıbek adlı bir şəxslə tanış olur və Alıbek onu Ormon Xana
gətirir. Beləliklə, Uulbala Orman xanla evlənir.
K.Osmonaliyevin “Köçmöndör Kagılışı” adlı romanda da yuxugörmə motivi ilə rastlaşırıq.
Qazaxıstan xanı Kenesarinin qırğızlara səfərindən əvvəl qardaşı Bopukanın yuxusu maraqlıdır.
Qırğızıstan-Qazax müharibəsini xalqlar istəmirlər, amma şərait buna səbəb olur. Romanda isə
yuxu müharibədə baş verənlərlə bağlıdır. Bu məlumat yuxu şəkildə xalqın yaddaşında qalır,
müəllif bunu Bopukanın yuxusu kimi verir (6, 61).
Tölögön Kasımbekovun məşhur romanı “Sıngan Kılıç” romanındakı Nüzüb obrazının
yuxuları da maraqlıdır. Nüzüb yuxu görür və falçıları çağırır ki, gördüyü yuxu barədə
düşünsünlər. “Mən böyük bir dağın başında gəzirdim. Bir dağdan başqa bir dağa keçirdim. Əlimi
bir dağdan digərinə uzadırdım. Bu nə deməkdir? Daha çox şey görə bilmədim, sadəcə oyandım” –
deyir. Falçılar isə onun yuxusunu “sənin vəzifən, nüfuzun artacaq”- deyə yozurlar. Nüzüb
“Gücüm çox artacaq, mən bir xan olacağam, xan”- deyə inanır. Bu yuxudan sonra Nüzüb yerində
dayana bilmir və böyük bir hədəfə doğru gedir. Qırğızların Hokanda səfərinin vaxtı gəldiyini
düşünür. Yuxudan aldığı güc təsirilə Nüzüb xalqının gələcək taleyinə də təsir edir (5, 81).
Azərbaycan ədəbiyatında isə Mövlud Süleymanlının “Köç” (1980) (9), İsmayıl Şıxlının
“Ölən Dünyam” (1995) (10), Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” (1987) (7) və s. romanlarında
bədii obrazın psixoloji vəziyyətinin açılmasında yuxu motivindən məharətlə istifadə edilmişdir.
İsmayıl Şıxlının “Ölən Dünyam” romanında dünyagörmüş Ömər koxanın yuxusu yalnız
bədii detal deyil, həm də müstəsna mühitdir, çünki aşkarda baş verən hadisələrə münasibətdə
tamamlayıcı keyfiyyət daşıyır (10).
Mövlud Süleymanlının “Köç” romanının elə ilk səhifələrində 6 yaşlı balaca bir uşağın –
İmirin yuxusunu və bu yuxunun adi bir yuxu olmadığını görürük. İmir yuxusunda gələcəkdə
olacaqları proqnozlaşdırır. Özünü yuxu və real həyatın qarışdığı bir mühitdə görürür. Romanda iki
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gəncə “buta”nın yuxuda verilməsi də təsadüfi deyil, bu ilahi bir qüvvənin, gücün yuxu vasitəsi ilə
çatdırılmasıdır (9).
Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” (1987) romanında yuxu motivini daha qabarıq şəkildə görə
bilərik. Yuxugörmələr “Qətl günü” əsərinin kompozisiyası süjet şəbəkəsinin qurulmasında
mühüm rol oynayır. Əsərdə qəhrəmanların gördüyü yuxular o qədər real təsvir olunur ki, onları
gerçəkdə baş verən hadisələrdən ayırmaq çətin olur. “Bu yuxugörmədən bədii vasitə kimi istifadə
edən yazıçı həm də daxili mənəvi harmoniyaya, həqiqətə aparan yolları göstərir. Əsərdə insanların
yuxu işığının olmasından bəhs olunur, gələn insan bunun həqiqətən olub-olmamasını anlaya
bilmir” (4, 24).
NƏTİCƏ
Azərbaycan-Qırğız bədii əsərlərində bir çox hallarda yazıçılar öz bədii məqsədlərinə nail
olmaqdan ötrü yuxugörmədən bir vasitə kimi istifadə edirlər. Hər iki türk xalqına məxsus 1980-ci
illərdən bəri yazılan bədii əsərlərin bir neçəsinin təhlilində aydın şəkildə görürük ki, qədim
insanının mifik təfəkküründən gələn yuxugörmə motivi ortaq düşüncə və əski inanclara malikdir.
Qeyd etdiyimiz əsərlərdə yuxugörmənin qəhrəmanın psixoloji xarakterinin mühüm tərkib
hissəsi olması ortaq xüsusiyyət kimi göstərilə bilər. Yuxugörmədə şüurun qeyri-real aləmlə
əlaqəsi güclənir, əsrarəngiz sirrlər içərisində olan qəhrəmanı anlamaqdan ötrü mövcud şərtilikdən
kənara çıxmaq tələb olunur. Həmçinin, Azərbaycan-Qırğız yazarlarının əsərlərində yuxugörmə
təkcə qəhrəmanın gələcək taleyini müəyyənləşdirməyə, yaxud da psixoloji xarakterini
aydınlaşmasına xidmət etmir, hətta bütövlükdə tarixin gedişatını proqnozlaşdırır.
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XÜLASƏ
Hər bir xalqın dilini daha dərindən öyrənmək üçün həmin xalqın milli mədəniyyətini, tarixi
keçmişini və adət ənənələrini bilmək lazımdır. Bu baxımdan xalqın tarixi keçmişini əks etdirən
atalar sözləri və həmçinin zərb-məsəllər yaxşı bir materialdır. Hər bir xalqın da özünəməxsus
atalar sözləri və həmçinin zərb-məsəlləri var. Atalar sözləri və zərb-məsəllərdə həmişə dərin məna
olur. Onların hərfaltı mənası insanı düşünməyə vadar edir. Atalar sözlərinin öyrənilməsi, onların
xalq folklorunun zənginləşməsində rolu tədqiqat işinin aktuallığını şərtləndirir.
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Atalar sözləri ətraf aləmdə baş verən həqiqətləri dolğun şəkildə ifadə edən yeganə paremik
vahidlərdir. Elə bir insan yoxdur ki, ən azı iki və ya üç atalar sözü bilməmiş olsun. Dil funksional
bir sistem kimi daima dinamik inkişafdadır.
Qeyd etdiyimiz kimi, hər bir xalqın dilini, onun tarixi keçmişini və s. öyrənmək üçün atalar
sözü və həmçinin zərb-məsəllər çox əhəmiyyətli materiallardır. Atalar sözləri ilə tanış olmadan
dilin xüsusiyyətlərini bilmək mümkün deyil. Atalar sözləri xalqın idraki inkişaf səviyyəsini,
istedadını, estetik duyumundakı zərifliyi büruzə verən əsas amildir.
Atalar sözlərinin elmi təhlilinə, onların mənəvi irs kimi araşdırılmasına rast gəlinsə də, atalar
sözlərinin etnik milli dəyər kimi tədiqatına ilk dəfə bu mqəalədə yer verilir. Məhz bu səbəbdən
məqalə elmi yeniliyi ilə səciyyələnir.
AÇAR SÖZLƏR: atalar sözləri, folklor, mənəvi irs
GİRİŞ
Atalar sözləri hikmətli və möcüzəli sözlərdir. Bitmiş fikir, ümumiləşdirmə və nəticə atalar
sözlərinə xas olan cəhətlərdir. Onların əsas xüsusiyyəti həcmcə kiçikliyi, lakin mənaca hikmətli və
nəsihətli olmasıdır.
Atalar sözləri sadə və konkret deyimlərdir. Onlar xalq tərəfindən deyilir və təkrarlanır. Atalar
sözləri sağlam düşüncə və təcrübəyə əsaslanan həqiqəti ifadə edir. Onlar əsasən metaforik olurlar.
Atalar sözləri bəzən ritorik olan, məsləhətlər və etnik təcrübəni özünə daxil edən, insanlar
arasında yaxşı tanınan təşbeh, metafora və ironiyanı əhatə edən, sərbəst söz sırası, ifadə aydınlığı,
sadəliyi, genişliyi və ümumiliyi ilə istifadə olunan qısa cümlələrdir.
Xalq folklorunun vazgeçilmez bir atributu olan və öz növbəsində, müəyyən bir xalqın
mədəniyyətinin bir atributu olan öz aralarında özlərinə aid olan millətin həyatının əksini, düşüncə
tərzi və xalqın xarakterini özündə daşıyır.
Atalar sözləri tez-tez oxşar dillərdən və mədəniyyətlərdən alınır və bəzən birdən çox dil
vasitəsilə günümüzə gəlir. Həm müqəddəs kitab olan İncil, həm də orta əsrlərdə istifadə olunan
Latın dili atalar sözlərinin Avropaya paylanmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Deyə bilərik ki,
hər bir mədəniyyətin özünəməxsus olan atalar sözləri vardır.
Atalar sözləri - folklorun geniş yayılmış janrlarındandır. Bu sözlərin dəqiq yaranma tarixi
bilinmir. Onlar qədim dövrdən yaranmağa başlamışdır. Atalar sözləri hər hansı bir məqamda,
müəyyən bir vəziyyətdə, müəyyən bir şəxs tərəfindən yaradılıb. Lakin çoxsaylı qədim atalar
sözlərinin kimlər tərəfindən yaradılması heç bir mənbədə qeyd olunmayıb. Ona görə də, atalar
sözləri xalq mənşəlidir, onların əsas mənbəyinin xalqın zehnində olduğunu söyləmək daha doğru
olardı. Atalar sözlərinin əzmkarlığı və yaddaqalanlığı diqqətə layiqdir.
Atalar sözləri ilə yaradılan dünyanın linqvistik təsviri də bir insanın digər insanlar
haqqında (heterostər tipik fikirlər) və ya onların xalqı haqqında (avtomatik stereotip fikirlər)
fikirlərini ehtiva edir.
Atalar sözləri danışıqda çox işlənən qısa və dərin mənalı, həmçinin, bitkin ifadələrdir ki,
bunlar da xalq müdrikliyinin, zəkasının və xalqın həyat təcrübəsinin əsas bədii ifadəsidir.
Fransız yazıçısı olan kəskin pamfletist A. Rivarolun sözlərinə görə: “Atalar sözləri bütün
xalqlara aid olan təcrübənin və səriştəliliyinin məhsullarından, bütün əsrlərin başlıca düsturlara
çevrilə bilmiş sağlam mənasındandır” .
A.P.Yevgeniyeva tərəfindən redaktə edilmiş rus lüğətində atalar sözlərinə belə bir tərif
verilir: “Atalar sözləri həyatın müxtəlif hadisələrini özündə əks etdirən və ümumiyyətlə düzəltmə
mənasını verən qısa bir məcazi ifadədir” .
Atalar sözləri xalqın mülkiyyətidir. T.G. Bochina görə: “Yalnız istifadə baxımından deyil,
həm də mənşə baxımından atalar sözləri dialoq prosesidir. Bu sözlər xalqın tarixinə əsaslanır.
Atalar sözləri keçmişin nəticəsi və gələcək üçün mümkün bir hərəkətdir. Atalar sözləri xalqın
hikmət anbarıdır”.
Atalar sözləri əslində öz kiçik görüntü çevrəsindən çıxıb daha dərin qatlara qədər gedən
ibrətamiz ifadələrdir. Atalar sözləri insanları daima nəzarət çərçivəsində saxlayan, tərbiyə edən
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etik normalar sistemi, əxlaq kodeksidir – desək, yanılmarıq. Atalar sözləri insan həyatının, demək
olar ki, bütün sahələrini əks etdirən folklor janrlarından biridir. “Atalar sözü timsalında xalq öz
zəkasının və dilinin ülviyyətinə, kəsərinə sığınmışdır; hər kəlam bir növ “tabu”dur; istənilən
gümandan, sualdan azaddır; hər fikri, hər etik əxlaqi tövsiyəsi dərin daxili inamla qəbul olunan
pozulmaz qanundur. Çünki xalq əzəl-binadan öz atalar sözlərini yazılmamış müqəddəs kitabın
ayələri tək qavramışdır”. İnsan həyatını etik normalar çərçivəsinə salan, etik sərhəddə
mənimsənilən atalar sözləri ta qədimdən məişətimizə daxil olmuş, bu gün də qiymətli söz inciləri
kimi öz dəyərini itirməmişdir.
Atalar sözləri bir çox digər folklor janrları kimi real mühitin gerçək fakt və hadisələri
nəticəsində yaranır. Daha sonra həmin nümunələr doğulduğu mühitdə müxtəlif yeni məna
çalarları qazanır. Məsələn, bu gün tez-tez işlətdiyimiz “Ayağı nərdivana bir-bir qoyarlar”
nümunəsi, təbii ki, ilkin variantda övladına və ya nəvəsinə nərdivanla çıxıb-düşmək qaydasını
izah edən ata-ananın və ya nənə-babanın söylədiyi adi bir cümlə olmuşdur. Bəlkə də ilk dəfə bu
cümləni quran şəxsin heç ağlına da gəlməyib ki, bu deyim nə vaxtsa atalar sözü kimi işlənəcək.
Sadəcə həmin şəxs nərdivanla çıxıb-düşən övladına belə bir məsləhət vermişdir ki, pillələri bir-bir
addımla, ayağını nərdivana bir-bir qoy, əks halda yıxıla bilərsən və ya tez yorularsan. Daha sonra
bu cümlə mənaca genişlənmiş və həyat yolunda yüksəlməyin, məqsədə çatmağın, hədəfi əldə
etməyin ümumi qaydasına çevrilmiş və nəhayət, müxtəlif simvolik məna çalarları ifadə etmişdir.
Ümumiyyətlə, dünyanın istisnasız olaraq heç bir xalqının etnokosmik düşüncə sistemini
atalar sözlərindən qıraqda və ümumən atalar sözləri olmadan bir bütöv halında təsəvvür etmək
mümkün deyildir. Bu cəhət atalar sözlərinin ümumən milli poetik düşüncənin, milli ictimai şüur
və psixologiyanın mühüm struktur hadisəsi olduğunu göstərməklə yanaşı, ona münasibətdə biz
keçmiş postsovet ölkələri alimlərinin baxışlarının da bütöv olmadığını ortaya qoyur.
Atalar sözlərinin bütün janr mahiyyəti və ümumən semantik təbiəti folklora yalnız şifahi
ədəbiyyat paradiqmasında yanaşmış sovet keçmişindən qalma ənənə olaraq bu gün də sırf bədii
janr kimi tövsif olunur. Halbuki atalar sözlərinin sözlü folklor kimi bədii funksiyası onun milli
mədəniyyət sistemində yerinə yetirdiyi funksiyanın yalnız formal tərəfini, qılafını, cildini, şəklini
ifadə edir.
Atalar sözləri istənilən etnik mədəniyyət tipində bütün zamanlar boyunca vahid və dəyişməz
funksiya kimi kollektiv təcrübə və biliyin ötürülmə və yaşama vasitəsi olmaq vəzifəsini yerinə
yetirmişdir. Onun poetik strukturunun bütün bədii keyfiyyətləri etnokosmik düşüncənin şifahi
kodunun özünəməxsusluğunu inikas edir. Bu baxımdan, atalar sözləri onları bədiiləşdirən,
estetikləşdirən, bədiiestetik funksiyasından qabaq onu kommunikativ-ideoloji hadisə kimi
şərtləndirmiş funksiyanın reallaşma vahididir. Belə bir funksiyanın reallaşma rejimi toplumun
düşüncəsinin əsasında mifoloji düşüncə modelinin dayandığı kosmoloji çağ olmuşdur. Məhz
kosmoloji çağda atalar sözləri toplumun ictimai-ideoloji, əxlaqi-idraki, ailə-məişət və s. qatlarının
davranış modellərini özündə daşıyan və sakrallaşdıran mətnlər idi. Bu davranış modellərinin
etnik-mədəni sistem səviyyəsində universallığı onlarda daşınan, ötürülən informasiyanın
bəşəriliyindən, kollektivin ümumiləşmiş təcrübə və biliyindən gəlirdi.
Hər bir etnosun təcrübəsi kollektiv yaddaşda ümumiləşir. Ənənənin şifahiliyi prinsipi ilə
qurulan və işləyən kollektiv yaddaşın hər bir fərd tərəfindən mənimsənilməsinin və ötürülməsinin
vasitələrindən biri də atalar sözləri idi. Atalar sözlərinin Azərbaycan etnokosmik varlığında bütün
zamanlarda oynadığı bu funksiya Oguz-İslam epoxasında “Atalarun sözü Qurana girməz, amma
Quran yanınca yalın-yalın yalışur” ehkamı ilə milli düşüncədəki yerini daha da funksionallaşdırır.
Bu funksiyanın aktuallığı milli toplumun atalar sözlərində yaşayan milli davranış formullarına
günlük ehtiyacı ilə təsdiq olunduğu kimi, zamanla çap olunan atalar sözləri topluları ilə də üzə
çıxır.
Müəyyən zaman ritmi ilə çap olunan atalar sözləri kitabları cəmiyyətin bu janra olan ehtiyacını ifadə edir. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan folklorunun toplanması və regional
strukturunun tədqiqinə öz qiymətli töhfələrini vermiş folklorşünas Mətanət xanım Abdullayevanın
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tərtib edərək oxucuların ixtiyarına verdiyi bu atalar sözü toplusu da istisna olmayıb, bu janrın milli
düşüncə sistemi üçün aktuallığını nəzəri və praktiki planda bir daha təsdiq edir. Atalar sözlərinin
toplanması ilə bir çox görkəmli Azərbaycan folklorşünasları məşğul olmuş, hətta bunların
içərisində Əbülqasım Hüseynzadə kimi bütün ömrünü atalar sözlərinə həsr etmiş folklorşünaslar
da olmuş və nəticədə bu janrın sanballı milli mətn korpusu yaranmışdır.
Bilirik ki, atalar sözləri epoxal xarakterli janrdır. Hər dövrün atalar sözlərində öz zamanının
fiziki və mənəvi təcrübəsi öz əksini tapır. Bu zaman əski olanla yeni olanın münasibəti atalar sözü
janrının poetik struktur özünəməxsusluğu çərçivəsində reallaşır. “Yeni olan” yeni zamanın
təcrübəsində meydana çıxan məzmun hadisəsi kimi “köhnənin” qəlibinə – formasına oturur. Hər
bir xalqın dili məhdud və məlum sayda səs-əlifba qəliblərinə oturduğu və bütün leksik baza bu
məhdud-məlum fonem qəliblərinin kombinasiyası olaraq yarandığı kimi, etnosun bütün mənəvi
və fiziki təcrübəsi də atalar sözlərinin məlum və məhdud sayda olan qəliblərinə oturur. Etnik
stereotiplər məzmunca dəyişə bilir, lakin onların struktur sxemləri sabit qalır. Bu cəhətdən bir
etnosun müxtəlif zamanlarda meydana çıxan atalar sözləri məzmunca bir-birini inkar edə bilər,
lakin bu halda onların formal struktur qəlibi yenə də eyni olaraq qalır. Məsələn, atəşpərəstlik
ideologiyasının paremiləri islam ideologiyasında qəbul olunmur, ziddiyyətə girir. Lakin
məzmunca zidd olan paremilər eyni qəlibdə təqdim olunur.
TƏDQİQAT METODU
Qarşıya qoyulmuş məsələni həll etmək üçün bir çox kitablarda toplanmış atalar sözlərinə
nəzər salınmış, onlar analiz edilərək təhlil olunmuş və nəzərdən keçirilmişdir.
NƏTİCƏ
Atalar sözləri parlaq və mürəkkəbdir. Atalar sözləri ən çox həyat təcrübəsindən
yaranmışdır. Onlar qəsdən kimsə tərəfindən deyil, ailənin müşahidələri, ictimai həyat, millətin
həyat təcrübəsi nəticəsində təbii olaraq yaranmışdır. Atalar sözləri müxtəlif həyat tərzindəki
insanlar tərəfindən istifadə olunur. Xalqın hikməti atalar sözləri ilə aydın şəkildə ifadə olunur və
bir adamın sözlərini bilmək yalnız dil biliklərinə deyil, düşüncə tərzinin və insanların xarakterinin
daha yaxşı başa düşülməsinə kömək edir.
Müxtəlif millətlərin atalar sözləri bütün millətlərə xas olan hökmləri ifadə edir, lakin hər bir
millətin öz etnik xüsusiyyətlərini, adətlərini və tarixi keçmişini nəzərə alaraq ifadə edirlər.
Toplanan materialın təhlili göstərir ki, ənənəvi şəkildə lüğətlərdə və istinad kitablarında daha
geniş vahidlərin variantları kimi təmsil olunan atalar sözləri və paradoksal təhsili, əslində
tamamilə müstəqil danışmalardır. Atalar sözləri hər hansısa bir kontekstdə əvəz olunmazdır.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
20. Евгеньева А.П. очерки по синонимике современного русского языка. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка.
Мocква. 1982: 1-255
21. Law Reed G. Rivarol's 'Morale Indépendante and Pascal. Criticism 1 (3), 1959: 1-257 p.
22. Varlamova M.Y, Bochina T.G, Miftakhova A.N., Interactivity in teaching a foreign language//Journal of Language and
Literature. -2016: Vol.7, Is.3. - 198 p.
23. S.Əlizadə. Müdrikliyin sönməyən işığı. Müqəddimə. Oğuznamə. Bakı. 1987:1-112
24. Marağayi Abbasqulu. Əmsali - Türkanə (Atalar sözləri və xalq məsəlləri). 1992: 1-366.
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Doktorant/Azərbaycan ədəbiyyatı
ulviyya.abdulla1@gmail.com
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XÜLASƏ:
Əli bəy Hüseynzadə türkçülük ideologiyasının banisidir. O, türk xalqlarının ən böyük
müdəfiəçilərindən biri, onların azadlığı uğrunda çarpışan ən böyük amal, fikir qəhrəmanı idi.
Coşğun türkçülük fəaliyyəti və fəlsəfi-siyasi görüşləri ilə ədib zəmanəsinin ən böyük mütəfəkkiri,
ideoloqu səviyyəsinə yüksəlmişdi. İlk dəfə Əli bəy Hüseynzadə “Mən türkəm, qafqazlı bir türkəm, türk bir müsəlmanam, müsəlman bir insanam. Bu dörd sifətlə də yaşamaq məcburiyyətindəyəm” (2;s.26) – məramı ilə azəri türklərinin milli düşüncə tarixinə “millət” anlayışını gətirərək,
turançılıq, azərbaycançılıq ideologiyasının binasını qoymuşdur. Onun türkçülük ideologiyası o
zaman Azərbaycanda hökm sürən mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitin bilavasitə təzahürü idi. Əli
bəyin türkçülük görüşləri bütöv bir ideya cərəyanı kimi məhz Azərbaycanda birinci rus inqilabi
illərində çarizmə, müstəmləkiçiliyə, əsarətə, cəhalət və nadanlığa, milli və dini çəkişmələrə qarşı
mübarizədə formalaşmışdır. Bu türkçülüyün əsas milli idealı dini və milli birlik yaratmaq idi.
AÇAR SÖZLƏR: Əli bəy Hüseynzadə, turançılıq, poeziya, vətən.
Giriş
Dünya şöhrətli alim, professor, azərbaycanşünas Tadeuş Sviyatoxovski yazmışdır: “ XX əsrin əvvəlllərində türk xalqlarına kimliyini bildirən bir nəfər var idi. O da Əli bəy Hüseynzadə idi”.
Ə.Hüseynzadədə turançılıq və türkçülük ideologiyasının mayası Azərbaycançılıq amalı ilə
yoğrulmuşdur. Bir-birini tamamlayan bu ideologiyalar onun bütün yaradıcılığında vəhdətdə
götürülmüşdür. Əli bəy Hüseynzadə yaradıcılığında “Turan sevgisi”ni bəşəri eşq, “hübbülbəşər”
adlandırırdı.
Türkçülük, Turançılıq ideyaları Ə.Hüseynzadənin yaradıcılığının əsasının təşkil edir. Əli bəy
Hüseynzadə 76 illik ömrünün 50 ildən çoxunu türk xalqlarının ittihadı-birliyi və mədəni-siyasi
tərəqqisi uğrunda qızğın mübarizəyə sərf etmişdir.
Təkcə ədəbiyyata deyil, eyni zamanda, ictimai təfəkkürə, dünyanın ideoloji lüğətinə çağdaş
anlamda sirayət etmiş Turan anlayışı Əli bəy Hüseynzadənin çox gənc yaşlarındaykən İstanbulda
yazdığı “Turan” şeiri ilə daxil olmuşdu.
Sizlərsiniz, ey qövmi macar, bizlərə ixvan,
Əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan.
Bir dindəyiz biz, həpimiz haqpərəstan,
Mümkünmü ayırsın bizi “İncil” ilə “Quran?”
Çingizləri titrətdi şu afaqı sərasər,
Timurları hökm etdi şəhinşahlara yeksər.
Fatihlərinə keçdi bütün kişvəri-kaysər... (1; s.19)
“Turan” şeiri şairin türkçülük və turançılıq ideyasının poetik əksi olmuşdur. Bir qədər sonra
yazdığı "Arslan ağzı" şeirində də türklüyü təbliğ edir, türk oğluna vətənin dar günündə onu darda
qoymamağı aşılayırdı:
Vətənimiz bizim islam torpağı,
Torpağımız bizim Arslan yatağı,
Müharibə bizə bir əyləncədir,
Ölüm saçan toplar əl oyuncağı.
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Əbədiyyən yaşar türkün bayrağı!
Ölümdən qaçarmı vətən uşağı?!
Üstü də, altı da birdir torpağın!
Yer, gök, dəniz bütün Tanrı qucağı! ( 4; s.19)
Hələ sağlığında məşhur olan Əli bəy Hüseynzadə bütün müsəlman və türk xalqlarının “haqq
elçisi”, bu xalqlara nicat yolu göstərən, türkçülük həqiqətlərini təlqin edən “peyğəmbər” (Ziya
Göyalp) kimi özünü təsdiqə nail olmuşdur.(1;12) Onun:
Düşmən qırar qapıyı, biz evdə bixəbəriz,
Nə başqa-başqalarız, nə ittihad edəriz!
Ayıltmadı qələmiim, bu türk ilə əcəmi.
Nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi. ( 1; s.364)
-sözləri ( “Hali-vətən”, “Yurd qayğısı” şeiri) təkcə vətəni Azərbaycanda deyil, bütün türk
dünyasında böyük ümidlə qarşılanmış və həmrəylik doğurmuşdur. Əli bəy Hüseynzadə bütün
ömrü boyu bu hisslərlə nəfəs almış, bu duyğularla yaşamışdır. Onun ən böyük qayğıları millətin,
vətənin qayğıları olmuşdur.
Şairin poetik cəhətdən mükəmməl şeirləri sırasında “Hali-vətən”, “Yurd qayğısı” şeiri ilə
bərabər “Heyrət, yaxud bir mələyin insanlara xitabı”dır. Hər iki şeirin bir-birilə mənəvi bağlılığı
var; belə ki, vətən, onun düşdüyü vəziyyət şairi narahat edir, sual dolu düşüncələrini bildirir.
Mələyin insanlara xitabında eyli düşündürücü suallar var:
Nədən bir firqəniz islah edər, bir firqəniz əfsad?
Neçin təsirsizqalmış əcəb bürhanlar? İnsanlar!
Nədən bir firqəniz emar edər, bir firqəniz təxrib?
Neçin xəndani bais dideyi-giryanlar? İnsanlar!
Nədir bin müxtəlif surət? Nədir bin mextəlif sirət?
Nədir bu ərseyi-hikmət? Nədir cövlanar, insanlar! (5; 103)
Türkçülüyün böyük qurucularının ilklərindən olan Yusuf Akçura Ə.Hüseynzadənin ideyalarını yüksək qiymətləndirərək demişdir: "Türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək... türkçülərin
fəaliyyətində bir vəchə mahiyyətini haiz olan bu üçlü ümdənin əsl atası Hüseynzadə Əli bəydir”.
(2; 152-153)
Türkün qüdrətinə inam Ə.Hüseynzadənin əsərlərinin əsas ruhunu təşkil edir. “Türklər ya
ölərlər, ya hicrət edərlər, fəqət qul olmazlar” onun turançılıq ideologiyasına xas olan ən əsas fikirdir:
Söylərmisən bənə əncamın nədir
Asiyayı sarsan bu vəqain?
Yoxmudur bu mülkə ümidi-nicat
Bitməyəcəkmidir bu iztirab- (1; 39)
sualına cavab verərək deyir: “Şimdi əziz vətənin sevimli vətəndaşları əcnəbi boyunduruğu altında
inləyib duruyor. Uyğu zamanı deyildir. Qarşı durmaq üçün mətanət lazımdır”.
Əli bəy Hüseynzadə Türkiyədə yaşadığı illərdə də Azərbaycanı-Vətənini bir an belə
unutmamışdı. O, Azərbaycandan uzaqda yaşasa da, ömrünün son gününə qədər Vətəni
Azərbaycanın azadlıq həsrətini köksündə yaşatmışdır:
Millətə, milliyyətə, hürriyyətə,
Aşiq olan uğrasa da möhnətə,
Yari-vətən düşsə də gər qürbətə,
Qəm yemə, səbr et! Bu da yahu keçər! ( 1; s. 60)
30-cu illərin əvvəllərindən etibarən, Atatürkün türk kimliyinə, türk birliyinə diqqət yetirməyə,
hətta önəm verməyə başlaması ilə əski turançılar,öz vətənlərindən ümumtürk birliyi eşqilə
didərgin düşüb Türkiyəyə pənah gətirmiş “mühacirlər”, o cümlədən də Əli bəy türklüyün
mücadilə tarixində yeni bir dövrün gəldiyini düşünürdülər:
…Yurdun sevgisiylə olmuşam ozan,
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Ara-sıra böylə düzgülər yazan.
Olsun yazım bənim yurda ərməğan,
Altındakı “Turan” Turanla olur… ( 1; s. 258)
Əli bəy neçə on illər bundan əvvəl işlətdiyi “Ə.Turan” imzasını yada salır, öz-özünə deyirdi
ki, əgər arzuladığımız Turan yoxdursa, daşıdığımız bu “Turan” imzası da şeirin altına yazılmaqdan başqa bir işə yarımaz…
Əli bəyin 1916-cı ildə "Türk ocağı"nda verdiyi konfransdakı son sözləri yuxarıda söylənilən
fikirlərin sübutudur: "Əfəndilər, burada konfransımı sona çatdıraraq bunu bir daha sizə
xatırlatmaq istərəm ki, millətimiz adətən istər coğrafi baxımdan, istərsə də tarixən böyük olduğu
kimi, hər növ xəstəliklərdən xilas olaraq cismən, əxlaq cəhətdən, maddi və mənəvi baxımdan
yüksələrsə Altaylara qədər mütəcanis olan bir kütlənin qərib bir istiqbalında vahid bir cəmiyyət
şəklində təcəlli edəcəyinə əsla şübhəniz qalmasın...”
TƏDQİQAT METODU
Bu məqalədə milli tariximizə görkəmli publisist, tənqidçi, şair, nasir, tərcüməçi və filosof
kimi daxil olmuş Əli bəy Hüseynzadə, eyni zamanda, poeziyada istiqlaliyyət uğrunda mübariz,
milli qurtuluş məramının çarçısı, Turan aşiqi kimi nəzərlərdən tədqiq edilmişdir.
Türkçülüyün yaranma tarixini türk millətinin yaranma tarixi ilə deyil, türk millətinin milli
şüurunun yaranması ilə bağlamaq lazımdır. Türk xalqlarına qarşı yönəldilmiş təhqiredici hadisələr
milliyyət şüurunun, türkçülüyün partlayışına və yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu çıxış nöqtəsi
türkçülük aksiomunun qarşısıalınmaz bir qüvvəyə çevrilməsilə nəticələnmişdir.
Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,Türkçülük, turançılıq türk millətinin öz varlığını haqlı olaraq
müdafiə etmək, milli mənliyini qorumaq istəyindən doğmuş bir ideologiyadır.
NƏTİCƏ
Türkçülük hərəkatının bir küll halında yaranması və formalaşması üçün müəyyən vaxt lazım
gəlmişdir. Türkçülük ideologiyasının Ə.Hüseynzadə tərəfindən zamanında irəli sürülməsi,
əslində, dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan bütün türk qövmlərini birləşdirmək ehtiyacından
irəli gəlirdi. Əli bəy Hüseynzadə ortaq türk dilini türk dünyasının körpüsü hesab etmişdir.
Türkiyədə, Azərbaycanda, türk dünyasında onu, hər şeydən əvvəl, türkçü, turançı ideoloq kimi
qəbul edirlər. Bütün türk xalqlarını vahid bir ideya - Turançılıq ətrafında birləşdirmək çətin olsa
da, türk xalqlarının maariflənməsi, siyasi təşkilatlanması və bir məfkurə halında özünü hiss etməsi
üçün bu ideya müəyyən formul rolunu oynamışdı.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
1. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. “Böyük ədib və mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadə”. Bakı, “Elm”, 2015, 483 s.
2.Əhmədli Bədirxan “Türkçülüyün üçlü formulu: nəzəri və tarixi aspektləri”. “Elm və təhsil”, Bakı, “Elm və təhsil”, 2019, 288 s.
3. Hüseynzadə Əli bəy. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə, I cild, Bakı, “Çaşıoğlu”, 2007, 579 s.
4. Hüseynzadə Əli bəy. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə, II cild, Bakı, “Çaşıoğlu”, 2007, 495 s.
5. Azər Turan. Moskva, “Salam press”, 2008, 208 s.
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Ramiz QASIMOV
Amea Naxçıvan Bölməsi
İncəsənət, Dil Və Ədəbiyyat İnstitutu
ramizasef@yahoo.com.tr
Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Muxtar Respublikası

XÜLASƏ
Məqalədə görkəmli yazıçı Cəlil Məmmədquluzadə ilə başlayan tənqidi realizmi özünün
böyük istedadla yazılmış şeirlərilə inkişaf etdirən və zənginləşdirən böyük satirik şair M.Ə.Sabirin
tənqidi realist uşaq əsərlərinin tədqiq edilməsi başlıca məqsəd təşkil edir. Sabirin “Molla NəsrədBaku Engineering University
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dinin yorğanı”, “Molla Nəsrəddin və oğru”, “Oxutmuram əl çəkin”, “Dinmə uşaqdır uşağım”,
“Bah, nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan” və b. çoxsaylı satirik şeir və əsərlərində uşaqlarda
tənqidi düşüncə, ictimai mühiti fəal dərk, proseslərə çevik münasibət və s. kimi bədii keyfiyyət və
məqsədlər əks olunur. Azərbaycan milli tənqidi realizminin görkəmli nümayəndəsi Mirzə Ələkbər
Sabirin yaradıcılığı əsasında tənqidi realist uşaq əsərlərinin öyrənilməsi, ədəbi-estetik səciyyəsi və
xüsusiyyətlərinin təhlil olinması işin aktuallığını müəyyənləşdirir. Məqsəd Sabirin tənqidi realist
uşaq əsərlərini tənqidi realizm metoduna uyğun təhlil etmək və onun ədəbi-bədii missiyasını,
əxlaqi, mənəvi keyfiyyətlərini ümumiləşdirmək, tərbiyədəki rolunu göstərməkdir. Sabirin əsərləri
uşaq ədəbiyyatı kontekstində təhlil edilsə də, tənqidi realist estetika baxımından burada ilk dəfə
təhlil və tədqiq olunur. Məsələnin əhəmiyyəti ondadır ki, tənqidi realizm yaradıcılıq metodunun
ədəbi-estetik səciyyəsinə əsasən M.Ə.Sabirin də uşaq əsərləri uşaq və gənclərin tərbiyəsində
mühüm mənbə rolunu oynaya bilər, onlarda fəal və təhlilçi şəxsiyyətin formalaşmasına səbəb ola,
ictimai mühitə inteqrasiyada, yeni dəyərləri öyrənməkdə, xüsusilə şəxsiyyət üçün lüzumlu
davranışların, tələbatların mənimsənilməsində, ümummilli ideallar naminə fəal ictimai insan kimi
yetişməyə stimul verə bilər.
AÇAR SÖZLƏR: Mirzə Ələkbər Sabir, tənqidi realizm, uşaq ədəbiyyatı
GİRİŞ
Tədqiqat işində məqsəd Azərbaycan milli tənqidi realizminin görkəmli nümayəndəsi və
sütunlarından olan Mirzə Ələkbər Sabirin uşaq ədəbiyyatı istiqamətində yazılmış əsərlərini
tənqidi realist yaradıcılıq metodu və ədəbi cərəyanı istiqamətində öyrənməkdir. Bunun üçün
Mirzə Ələkbər Sabirin uşaq əsərləri konkret nümunələr üzərində analiz, sintez, müqayisə,
ümumiləşdirmə kimi metod və üsullar tətbiq edilməklə ümumilikdə öyrənilir, qüdrətli satirik
şairin tənqidi realist yaradıcılıq metoduna uyğun yazılan əsərləri digərlərindən fərqləndirilərək
ideya-estetik xüsusiyyətləri, tərbiyəvi əhəmiyyəti, ictimai məzmunu və s. kimi səciyyəvi
xüsusiyyətləri göstərilir, təhlil və tədqiq olunur. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında, xüsusilə uşaq
ədəbiyyatı istiqamətində aparılan tədqiqatlarda Mirzə Ələkbər Sabirin uşaq əsərləri ilə bağlı
yazılmış və konkret fikirlər deyilmişdir. Q.Namazov, Z.Xəlil, F.Əsgərov, R.İsmayılov və başqa
uşaq ədəbiyyatı tədqiqatçılarının əsərlərində XX əsrin uşaq ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi
kimi Sabirin də əsərlərindən bəhs edilmişdir. Lakin bu qüdrətli sənətkarın müxtəlif yaradıcılıq
metodları baxımından yazılmış əsərləri ümumi şəkildə öyrənilmiş, yaradıcılıq metodları
cəhətindən fərqləndirilməmiş, konkret olaraq tənqidi realizm yaradıcılıq metoduna uyğun əsərləri
öyrənilməmiş, təhlil və tədqiq olunmamışdır. İlk dəfə burada məhz konkret yaradıcılıq metodları
səviyyəsində tədqiqat aparılaraq böyük mollanəsrəddinçi şair Mirzə Ələkbər Sabirin əsərləri uşaq
ədəbiyyatı kontekstində təhlildən keçirilir, onun ideya-etik və estetik məsələləri öyrənilir.
Ümumiyytlə, milli oyanış dövrü kimi səciyyələnən XX əsrin əvvəllərində uşaq ədəbiyyatının
yaranması da aktual məsələlərdən idi. M.Ə.Sabirin “Dəbistan” jurnalının redaktorunun xahişi ilə
uşaq əsərləri yazması da məlumdur (2, s. 102). Tənqidi realizmin hünərvər şairi M.Ə.Sabir
məktəb və tərbiyə məsələsinin əhəmiyyətinə daha böyük həssaslıqla yanaşmışdır. Tənqidi
realizmin ikinci böyük sütunu və onun “ağır artilleriyası” olan M.Ə.Sabir həm bir tərəfdən
məktəbsizlik və təhsilsizliyin yaratdığı nöqsanları bədii hədəfə çevirməklə tənqid etmiş, digər
tərəfdən də məktəbə, təhsilə çağırış etmiş, motivasiya yaratmaq əzmi göstərmişdir. Həm də
tanınımış bir müəllim olan Sabir öz təcrübəsindən də çıxış edərək məktəb və təhsili xalqın
gələcəyinin qarantı hesab etmişdir. Necə ki görkəmli pedaqoq-ədib M.T.Sidqi məktəbi “cəhalət
dərdinin dərmanı” adlandırırdı. Vaxtilə ədib özü bu xüsusda yazırdı ki “əmin oluruz ki, ...millət
pişrəftinə vəsileyi-nəcat olan ruhanilərimiz, ürəfalarımız, sərmayədarlarımız ...hər cəhətlə ən
geridə qalmış cəmaitiizi və məarifsizlikdən xərabəzarə dönən vətənimizi ciddən şərəfləndirəcək
olan mərtəbeyi-əqsəlkəmalə dəxi isal etdirib, istiqbalımız üçün daha parlaq vəsilələr ...sai
olacaqlar” (4, s. 190). Sabir xüsusi şövqlə XX əsrin tələbi və ehtiyacına uyğun olaraq xalqın
nicatını məktəbdə, təhsildə görərək “Məktəb şərqisi”, “Məktəbə təğrib”, “Elmə təğrib” kimi
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maarifçi realist əsərlərilə məktəbə çağırış edir, uşaqlara həvəs və maraq aşılayırdı. Onun “Məktəb
uşaqlarına töhfə”, “Məktəb şagirdlərinə töhfə” kimi əsərlərində böyüklərin uşaqların təlim və
tərbiyəsi yolunda vəzifələri də gündəmə gətirilirdi. Artıq qeyd edildiyi kimi, bu şeirlər maarifçi
realist üsluba aid idi və burada fərdlər qarşısında maarifə çağırış məsələləri yer alırdı və ictimai
səadətə nail olunmasında fərdlərin maariflənməsinə inam bəslənilirdi. Bu kimi əsərlərdə
maarifsizlik ictimai bəla, gerilik kimi göstərilsə də, onun səbəb və nəticələri təhlil edilmir, daha
çox fərdin bəlası, faciəsi olaraq təsvir edilir. Yəni problem təfərrüatlı ictimai problem səviyyəsinə
qaldırılmır, sosial təhlil aparılmır. Uşaqlar üçün yazılmış əsərlərdə də maarifə, elmə, məktəbə
çağırış, dəvət daha çox təzahür olunur, təhsilin uzaq düşdüyü ictimai mühitdə uşaqlarda təhsilə
məhəbbət hissləri aşılanır, xoşbəxtliyin açarı kimi göstərilir, elm öyrənməyə motivə edilir.
“Məktəb şərqisində” məktəbin malik olduğu üstünlükləri qabardaraq onu marşa çevirən ədib
“Məktəb təğrib” əsərində “Get məktəbə cavanım” kimi şüarlarla səslənir, uşaqları məktəbə, elmə,
maarifə səsləyir, təhsili təlqin edirdi.
Elm öyrən, imtəhan ver,
Öz fəslini nişan ver.
Qədrini bil elmü fəzlin,
Elmin yolunda can ver (4, s. 109) –
deyən şair elmi, məktəbi insanın taleyi üçün ucada, zirvədə görürdü.
Elmin izzəti payidar olur,
Cəhlin nikbəti canşikar olur.
Hər kəs elm oxur, bəxtiyar olur,
Millət elm ilə bərqərar olur (4, s. 110) deyə, “Elmə təğrıb” şeirində elmin faydasını
ümummilli inkişafda daha ziyadə görür və şöhrətə mindirirdi.
Böyük ədib vaxtilə “Zəman nə istəyir? Amma biz?..” başlıqlı məqaləsində o dövrün aktual
məsələlərini təhlil edərək bu qənaəti ifadə və ehmal edirdi ki: “o cəvanlar rahi-nicata, təriqisəadətə dəlil, hadi ola bilir ki, oxumuş olalar, ali mədrəsələrdə təhsili-elm, təhsili-kəmalat etmiş
olalar. Ana dillərindən, dini əmrlərindən ...kafi qədər xəbərdar olmuş olalar” (4, s. 205). Bu
fikirlərdə də hələ maarifçi realist Sabirin maarifə olan inamından doğan təəssüratlar yer alır. Lakin
böyük tənqidi realist şair M.Ə.Sabir artıq “Oxutmuram əl çəkin”, “Dinmə, uşaqdır uşağım”,
“Təhsilü-ülum”, “Ata nəsihəti”, “Bilməm nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan”, “Ol gün ki sənə
xaliq edər lütf bir övlad” və b. bu kimi əsərlərilə təkcə maarifə, təhsilə ümid bəsləmir, ona çağırış
etmir, eyni zamanda tənqidi realizmin imkanlarına uyğun məsələ ictimailəşir, sosial təhlil yer alır,
maraf və məktəbə olan ictimai münasibətsizlik, onu yaradan səbəblər göstərilir və tənqid və ifşa
edilir. Sabir bu kimi əsərlərində “bir tərəfdən məktəbin, təlim-tərbiyənin əhəmiyyətini dərk
etməyən nadan gənclərə yazırsa, digər tərəfdən, məktəblə bağlı ümumi pedaqoji məsələlərdən
söhbət açır” (1, s. 100). Adıgedən əsərlər dil cəhətdən də fərqli təsir bağışlayır, özünün sadəliyi,
anlaşıqlığı ilə diqqət cəlb edir. “Uşaq ədəbiyyatı uşaqların yaş səviyyəsinə münasib bir üslubda”
(7, s. 5) yazıldığı artıq deyilmişdir. Ümumiyyətlə, tənqidi realist əsərlərdə tənqidi realist metodun
tələblərinə uyğun olaraq çox sadə, anlaşıqlı, xalq danışıq dilinə yaxın tərzdə yazılır. Burada sadə
cümlələr, danışıq sintaksisi və daha çox ümumişlək, anlaşılan leksika üstünlük təşkil edir.
Ümumiyyətlə, düzgün müşahidədir ki, “Sabirin uşaq şeirlərinin dili sadə və aydındır” (5, s. 51).
Yeri gələndə zarafat və yumor da bu sadə dilin imkanları və texnikası tərkibinə daxil olur. Bu
baxımdan bir az əvvəl də dediyimiz kimi, fərqli metodlarda yazmış M.Ə.Sabirin əsərlərində də bu
fərqlilik özünü göstərir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Sabirin “Məktəb şərqisi”, “Elmə təğrib” və b.
əsərlərilə “Oxutmuram əl çəkin”, “Dinmə uşaqdır uşağım” və b. əsərləri arasında məzmun-metod
fərqi olduğu kimi dil-üslub fərqi də vardır. Sabirin mənzumələri, xüsusilə də “Molla
Nəsrəddin”də çap edilən əsərləri, əlbəttə, “Dinmə, uşaqdır uşağım”, “Oxutmuram, əl çəkin”, “Nə
görübdür bizim oğlan oxumaqdan”, “Təhsilü-ülum”, “Ata nəsihəti”, “Bilməm nə görübdür bizim
oğlan oxumaqdan”, “Ol gün ki sənə xaliq edər lütf bir övlad” və s. çoxsaylı əsərlərinin dili
digərlərindən fərqli olaraq tənqidi realist metoda uyğun olaraq sadəliyi, xalq danışıq dilinə
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yaxınlığı və texnikası etibarilə seçilir. Hətta qüdrətli şairin “Uşaq və buz”, “Yaz günləri” kimi
şeirləri dil-üslub baxımından o qədər sadə və anlaşıqlıdır ki, digərlərilə müqayisə oluna bilməz.
Amma, əlbəttə, bu, hər şeydən əvvəl, həmin əsərlərin hansı yaş fərqləri üçün yazıldığını da dərhal
nümayiş etdirir. “Uşaq və buz”, “Yaz günləri” kimi əsərlər sırf kiçikyaşlı uşaqlar üçün yazıldığı
üçün onların yaş psixologiyası və metodikasına uyğun olaraq çox sadə, anlaşıqlı bir dildə, kiçik
həcmdə, oynaq templi, heca vəznində, yeddihecalı şeir şəklində yazılmışdır. Bu da şeirin həm
anlaşılması, həm də rahat oxunması və mənimsənilməsi üçün ən mümkün şərait yaradır və s.
Lakin bununla belə, əlbəttə ki, bu əsərlər tənqidi realst uşaq əsərləri deyil. Lakin bir az əvvəl
adları çəkilən və “Molla Nəsrəddin”də nəşr edilən bir sıra digər əsərlərində sosial təhlil, tipik
təqdim, ifşa və tənqid özünü göstərir. Tənqidi realist metoda uyğun olaraq tip bütün mənəvipsixoloji keyfiyyətlərilə özünün portretini yaradır. Əslində tipin öyünərək özünü mədh etdiyi
keyfiyyətlər ictimai ideallar və inkişaf baxımından inkar və ya ifşa olunur. Əslində ictimai inkişaf,
sosial rifah, milli istiqlal naminə oxumağın aktuallıq kəsb etdiyi bir zamanda tipin “oxutmuram, əl
çəkin” nidası cidi satirik tənqidlə qarşılanır. Və yaxud ədəbin, mərifətin insana yüksək keyfiyyət
hesab olunduğu bir zamanda ananın “dinmə, uşaqdır uşağım” kimi bəhanələrlə övladının
tərbiyəsinə, ədəb və əxlaqi yetkinliyinə kölgə salması narahat duyğularla təqdim və tənqid edilir.
Bu əsərlər ciddi sosial məzmunu ilə diqqət cəlb etdiyi və uşaqların qayğılarını əhatə etdiyi üçün
həm əsl uşaqlar, həm də uşaqlığını qoruyan, sosial yaş baxımından uşaq qalanlar üçündür. Ona
görə də tənqidi realist metodla yazılmış elə əsərlər var ki, onların aidiyyəti həm sırf uşaq yaşlı
adamlar, həm də sosial yaş etibarilə böyük olub uşaq düşüncəsində qalanlar üçün müvafiqdir.
Tədqiqatl işi struktur olaraq üç hissədən ibarətdir.
TƏDQİQAT METODU
Qarşıya qoyulmuş məsələni həll etmək üçün tədqiqat işində analiz, sintez, müqayisə kimi
tədqiqat metodu və üsullarından istifadə edilərək böyük satirik şair Mirzə Ələkbər Sabirin
yaradıcılığındakı tənqidi realist uşaq əsərləri öyrənilmiş, konkret nümunələr üzərində təhlillər
aparılaraq görkəmli şairin maarifçi realist uşaq əsərlərilə tənqidi realist uşaq əsərləri bir-birindən
fərqləndirilmiş, onları fərqləndirən səciyyəvi xüsusiyyətlər göstərilmiş, tənqidi realist uşaq
əsərlərinin xarakteristikası təqdim edilmişdir. Məlum olur ki, Sabirin yaradıcılığında fərqli metod
və yanaşmalar mövcud olmuşdur. Bu mənada M.Ə.Sabirin “Məktəb şagirdlərinə töhfə”, “Elmə
təğrib”, “Məktəbə təğrib” və b. əsərlərini maarifçi realist üslubda yazılmış əsərlər kimi
səciyyələndirmək olar. Bu əsərlərdə pozitivizm, yəni maarifçi istiqamət, maarifə, elmə, təhsilə
çağırış və ümid motivləri əsas yer tutr. Cəmiyyətdəki problemlərin fərdlərin maariflənməsi yolu
ilə həlli ümidləri bu əsərlərin səciyyəvi tərəfidir. Bu əsərlərdə ictimai təhlil, konkret eyib və
nöqsanları göstərmə, tipikləşdirmə və s. kimi tənqidi realizmə xas keyfiyyətlər yoxdur.
Böyük ustadın “Yaz günləri”, “Uşaq və buz” və bu kimi bir qisim əsərləri isə sırf uaşqlar
üçün yazılması və uşaqlarda elmə, məktəbə, dərsə, öyrənməyə motivasiya yaratması ilə
əhəmiyyət qazanır. Amma bəzi əsərləri, o cümlədən “Yalançı çoban”, “Molla Nəsrəddinin
yorğanı”, “Molla Nəsrəddin və oğru”, “Artıq alıb əskik satan tacir” kimi mənzumələri,
“Oxutmuram əl çəkin”, “Dinmə uşaqdır uşağım”, “Bah, nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan” və
s. əsərləri isə, fikrimizcə, tənqidi realist metodla yazılan, uşaqların taleyi, gələcək idealları kimi
vacib mövzu və problemləri əhatə etməsi etibarilə uşaq ədəbiyyatının gözəl, sanballı nümunələri
sırasına daxil olan əsərləridirlər. Qüdrətli şairin bu kimi əsərləri təkcə kiçikyaşlı uşaqlar üçün
deyil, həmçinin böyükyaşlı adamlar və yaxud uşaqlığını qoruyanlar, sosial yaş etibarilə uşaq
qalanlar üçün də maraqlı olub, vacib sosial məsələləri özündə ehtiva edir. Necə ki haqlı
deyilmişdir ki: “Yaxşı uşaq ədəbiyyatı nümunələrini böyüklər də maraqlı oxuduqları kimi,
uşaqlar da öz növbələrində tez böyüməyə can atır” (5, s. 3-4). Xüsusilə satiralarında böyüklər
üçün uşaqların taleyi ətrafında ciddi qayğılar və vəzifələr müəyyənləşdirir, təhsilə, elmə xor baxan
köhnə düşüncəli, mövhumatçı valideynləri tənqid və təshih edir. Bu mənada adıgedən əsərlər
haqqında bəhs edilərkən deyilməlidir ki, bu əsərlərdə:1. ciddi, aktual sosial məsələlər öz əksini
tapır; 2. ictimai-mənəvi problemlər bütün tipik səciyyəsi ilə ehtiva və əks olunur, tipik xarakter və
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obrazlar yaradılaraq tənqid vasitələri əyaniləşdirilir, habelə geriliyi əks etdirən sosial yaş probleminə toxunulur; 3. ictimai-mənəvi nöqsanlar tənqid və ifşa olunmaqla yeni dəyərlər aşılanır,
müasir, çevik və inkişafetdirici düşüncəyə dəvət edilir və s.
NƏTİCƏ
Aparılan tədqiqatlar nəticəsində bu qənaətlərə gəlinir ki:
- Müxtəlif yaradıcılıq metodları əsasında yazan M.Ə.Sabir həmçinin zəngin uşaq ədəbiyyatı
nümunələri yaratmışdır;
- Sabirin maarifçi realist üslubda yazılmış uşaq əsərlərindən başqa tənqidi realist metodla
yazılmış çoxsaylı uşaq ədəbiyyatı nümunələri də vardır. Bu əsərlər içərisində orijinal əsərlərlə
bərabər iqtibaslar da müəyyən yer tutur;
- Şairin “Məktəb şərqisi”, “Məktəbə təğrib”, “Uşaq və buz”, “Yalançı çoban”, “Yaz
günləri” və b. kimi şeirləri dilinə, məzmununa, bədii məqsədinə, xüsusilə uşaqlarda təhsilə,
maarifə çağırış şüarları və bəslədiyi ümidə görə maarifçi realist səciyyə daşıyır;
- Sabirin tənqidi realist uşaq əsərləri dilinin sadəliyinə, tipin aydın təsviri və təqdiminə,
köhnə əxlaq və düşüncəni tənqid, yeni düşüncə tərzi və əxlaqa çağırışına, yeni dəyərlər
formalaşdırma xüsusiyyətlərinə və sairə görə fərqlənərək özünəməxsus səciyyə qazanır;
- Böyük satirik şairin “Dinmə, uşaqdır uşağım”, “Oxutmuram, əl çəkin”, “Nə görübdür
bizim oğlan oxumaqdan”, “Təhsilü-ülum”, “Ata nəsihəti”, “Bilməm nə görübdür bizim oğlan
oxumaqdan”, “Ol gün ki sənə xaliq edər lütf bir övlad”, “Çatlayır, xanbacı, qəmdən ürəyim” və
başqa şeirləri tipikləşdirmə səciyyəsi, könhə dəyərləri tənqid, yeni əxlaq və dəyərlərə çağırış,
yaxşı ilə pisin, zəruri ilə gərəksizin təhlili, dilinin sadəliyi, satirik və ya yumoristik ifşa və s. kimi
keyfiyyətlərinə görə tənqidi realist üslubda yazılmış uşaq ədəbiyyatı nümunələrinə aiddirlər və s.
- Cəlil Məmmədquluzadənin nəsrində olduğu kimi, Sabirin də tənqidi realist əsərlərində
konkret xronoloji yaş etibarilə uşaq olan obrazlarla bərabər, sosial yaş etibarilə uşaqlardan
fərqlənməyən və hələ uşaq qalan obrazlar da əsaslı yer tutur. Bu mənada Sabirin əsərlərində
xronoloji yaş etibarilə uşaq olan oxuculara müraciət olduğu kimi, sosial yaş etibarilə uşaqlardan
fərqlənməyən və hələ uşaq qalan oxuculara da müraciət diqqəti cəlb edir. Bu cəhətdən şairin bir
sıra əsərlərinin uşaq ədəbiyyatı adı altında ümumiləşdirilməsini milli tənqidi realizmin tələbləri
daxilində qəbul etmək doğru olar;
- Aparılan təhlillər həm ümumilikdə, həm də konkret olaraq böyük realist şair Sabirin
yaradıcılığında uşaq əsərlərini fərqli yaradıclıq metodları, bədii məqsəd və səciyyə fərqliliklərini
müəyyənləşdirməyə, məzmununu başa düşməyə və s. səmərəli imkanlar yaradır;
- Tədqiqat işinin də üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ilk dəfə qeyd edilən konkret məsələlər və
təhlillər məhz bu elmi işdə həyata keçirilmişdir.
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Xülasə
Şifahi söz sənətinin özü qədər tarixə malik, xalqın fikir və düşüncələrini özündə ehtiva edən,
atalar sözlərindən daha yığcam və qısa olaraq, dilimizin zənginliyini nümayiş etdirən xalq
deyimlərinə internet resurslarında da rast gəlinir. Məqalədə xalq deyimlərinin internet mühitində
necə və hansı şəkildə yayılma və ötürülməsi təhlil edilmişdir. İnformasiya kommunikasiya
texnologiyalarının verdiyi imkanlar sayəsində xalq deyimlərinin daha çox ötürüldüyü sahələr
diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. Sosial şəbəkələrdə yaradılan səhifələrlə bağlı paylaşımların
internet folklorunda xalq deyimlərinin aktuallığına təsir etməsi barədə fikirlər irəli sürülmüşdür.
Şifahi söz sənətinin istənilən janrının, xüsusilə də xalqın birbaşa həyatı, düşüncə tərzini əks
etdirən xalq deyimlərinin internet resurslarında yayılması, ötürülməsi ilə bağlı mövzu hazırda
aktual olmaqla yanaşı, folklorun hər zaman canlı və diri qalması üçün əsasdır.
İnternet resurslarında xalq deyimlərinə aid konkret nümunələr gətirilməklə həm ənənəvi
folklordakı ekvivalenti ilə birgə müqayisəli şəkildə izah edilmiş, həm də harada yayılması və
ötürülməsi ilə bağlı münasibət bildirilmişdir.
Açar sözlər: internet, internet resursları, xalq deyimləri, xalq deyimlərinin yayılma və
ötürülməsi, sosial şəbəkələr.
Folklorun ötürülmə və yayılma mexanizmindən danışarkən klassik irsin necə bu zamana kimi
gəlib çatması sual olaraq diqqət doğurur. Əgər bu gün ənənəvi folklor neçə əsrlərdən bəri zamanın
sınağından çıxa-çıxa bu günə qədər gəlib çatıbsa və bu gün də klassik irsin xüsusiyyətlərini
özündə qoruyub saxlaya bilirsə demək ki, hazırda mövcud olan virtual folklor da ənənəvi folklor
kimi neçə əsr sonra yaddaşda qalması üçün növbəti nəsillərə ötürülməlidir. Lakin ənənəvi folklor
virtual folklora transformasiya olunarkən onun hansı ötürülmə tezliyinə malik olması və ya hansı
şərtlər daxilində yayılması, ötürülməsi və s bu kimi amillər təhlil olunmalıdır. Belə ki, bir amili
xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, ənənəvi folklor bu gün də yaşayır və gələcək nəslə ötürülür.
Hətta virtual folklor belə ənənəvi folklorun qəlibi üzərində formalaşır, müəyyən məzmun və ya
forma dəyişikliyinə uğrayır, lakin istənilən halda öz kökündən uzaqlaşmır. Ənənəvi folklor bu və
ya digər şəkildə şifahi yolla ötürülür və nəsildən-nəslə şifahi yaddaşın verdiyi imkanlar daxilində
müxtəlif variantlarda yayılma tezliyi qazanırdı. Virtual folklorun mövcudluğu birbaşa internetlə,
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı olduğu üçün onun yaranması da,
formalaşması da, yayılması və hətta ötürülməsi də birbaşa internetin sayəsində mümkün ola bilir.
İnternet mühiti hər kateqoriya insanın cəmləşdiyi bir mühitdir ki, hansı ki burada irqindən,
cinsindən, dilindən, dinindən asılı olmayaraq hər sosial qrupa məxsus insanların cəmləşəcəyi bir
məkan rolunu oynaya bilər. Deməli, bu mühit müəyyən sosial qrupa malik insanların cəmləşdiyi
bir mühit olaraq, özündə müxtəlif keyfiyyətlərə malikdir və bu mühit özü ilə öz düşüncəsini, öz
ideyalarını , öz maraq və amallarını yaratmış olur. Çoxluqla qəbul edilən faktdır ki, istifadə
etdiyimiz telefonlarda mövcud olan whatsapp proqramı vasitəsilə yaratmış olduğumuz qruplar
mövcuddur ki, hansı ki qrup üzvləri ən azı üç nəfərdən yuxarı olmaqla yaradılır. Bu qrupların eyni
zamanda digər proqramlarda, sosial şəbəkələrdə də yaradılması mümkündür. Belə qrupa üzv olan
tərkib belə folklor qrupu yarada bilər.
Virtual folklorun internet resurslarında mövcudluğu onun məhz internet vasitəsilə
ötürülməsini şərtləndirir. Virtual folklorun hazırda daha çox sosial şəbəkələr üzərindən ötürülməsi
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aktiv şəkildə özünü göstərir. Facebook, instagram, odnoklassik, twitter, skype, whatsApp və bu
kimi digər sosial şəbəkələrin, bloq və forumların hesabına virtual folklorun yayılması və daha çox
arenada ötürülməsi mümkün olur. Sosial şəbəkələrdə folklor nümunələrinin paylaşılması
məqsədilə yaradılan səhifələr vardır ki, hansı ki bu səhifələrə üzv olan istifadəçilər tərəfindən
həmin nümunələrin paylaşılmasının mümkünlüyü sayəsində folklorun daha geniş müstəvidə
yayılması məsələsi aktuallaşmış olur.
“Ənənənin ifadəsi kimi folklor kompüter texnologiyaları və internet meydana gəlməmişdən
əvvəl də insan yaddaşı, davranışı, emosional-psixoloji ehtiyacın spontan ifadəsi və s. hesabına
mövcud idi və üz-üzə ünsiyyət şəklində icra olunur, ötürülür və yayılırdı. Lakin hazırda bu proses
kompüter arxasında əyləşən, qlobal informasiya şəbəkəsi – internet istifadəçiləri və iştirakçıları
tərəfindən texnoloji mühitin verdiyi imkan və yeniliklər əsasında əvvəlki dövrdən tamamilə fərqli
şəkildə cərəyan etməkdədir. Odur ki, bu şərtlər və reallıqlar zəminində ortaya çıxan folklor
məhsullarının da araşdırılması və dəyərləndirilməsi həmin nümunələri meydana çıxaran
universiumun - insan, gerçəklik və texnologiya bütövünün təbiətinə, strukturuna və funksiyasına
uyğun olmalıdır” (5, 270).
Qlobal informasiya sistemi hesabına qloballaşmanın daha sürətli getdiyini qeyd edən
K.W.Violetta “Qloballaşma mərhələsində e-folklor” məqaləsində qeyd edir ki “Son on ildə
internetin qlobal informasiya sistemi kimi populyarlığı hesabına populyarlaşma prosesləri son
dərəcə sürətlənmişdir. Müasir elektron texnologiya uzaqda və yaxında yaşayan insanlar arasında
yeni bir kommunikasiya üsulu meydana gətirmişdir. İnsanlar mobil telefon və internetdən yalnız
informasiya əldə etmək məqsədilə deyil. Əyləncə və əlaqə, həmçinin fərdi baxış və düşüncə
mübadiləsi üçün istifadə edirlər (4, 248). Adi mobil telefondan hansı məqsədlər üçün istifadə
etməyin mümkünlüyünün dəyişməsi hər il internetin sürətli inkişafına bağlıdır. Belə ki, 90-cı
illərin əvvəlində telefondan sadəcə rabitə qurmaq vasitəsi kimi istifadə edilirdisə, bu gün bu rabitə
misilsiz dərəcədə güclü inkişafa bağlı olaraq daha çox üstünlüklər qazanmışdır. Mobil telefonda
İKT-nin verdiyi texnoloji imkanlar sayəsində bir çox proqramlar vasitəsilə artıq ünsiyyəti belə
nəinki səsli, hətta görüntülü qurmaq mümkündür. Folklorun yayılması və ötürülməsində mobil
telefon tətbiqlərinin də rolu danılmazdır. Ən sadə hesab edilən, whatsApp proqramı və orada
yaradılan qruplar vasitəsilə folkloru yaymaq, ötürmək mümkünlüyü mövcuddur. Hətta
əvvəlcədən hazırlanmış mətnlərin (şablon mesajların) göndərilməsi daha aktualdır. Bu daha çox
bayram və özəl günlərdə gündəmə gəlir. Məhz Novruz bayramı ərəfəsində, xüsusilə çərşənbə
günlərinin hər birinə aid xalq deyimlərinin video roliklər, şəkilli yazılar əsasında hazırlanmış
internet nümunələrinin mobil telefon vasitəsilə istifadəçilərə göndərilməsi hallarına rast gəlinir.
Belə rolik, şəkilli yazıların kim tərəfindən yaradılması məlum deyil. Hətta belə şablon videoların
sürətlə yayılması müşahidə edilir. Video, animasiya ilə birlikdə səsli mesajların göndərilməsi
xüsusilə vurğulanmalıdır. Bu hal folklorun anonimlik prinsipinə bağlı olaraq, internet mühitində
yaradılan folklor nümunələrində daha güclüdür.
Türk alimi Şeref Boyraz mobil telefon mesajlarının folklor mahiyyətli olması ilə əlaqədar
araşdırma aparmışdır. Müəllif mobil telefon mesajlarına folklor mətnləri kimi yanaşıb, yuxarıda
qeyd etdiyimiz kimi internetdə müxtəlif əlamətdar günlərlə bağlı kim tərəfindən yaradılması bəlli
olmayan hazır mesajlar mövcuddur. (2, 27). Bu hazır mesajların ilk dəfə kim tərəfindən
yaradılmasının bəlli olmaması ilə əlaqədar müəllifin fikirlərinə qüvvət olaraq deyə bilərik ki, bu
hazırda azərbaycandilli virtual məkanda da belədir, hazır mesajların kim tərəfindən yaradılması o
qədər də əhəmiyyətli deyil, təbii ki, hazır mesajlar yenidən redaktə edilməklə yayıla, ötürülə bilir
ki, bu da folklorun anonimlik, variantlılıq prinsiplərini təmin etmiş olur. Sosial şəbəkələrdə
paylaşılan nümunələrin internetdə axtarışı zamanı diqqət etsək görərik ki, şəkillərdə hansı
səhifədə paylaşılmasını təsdiq edən logo yerləşdirilib. Həmin logo ilə bu nümunənin hansı sosial
şəbəkədəki səhifədə paylaşıldığını bilmək mümkündür. Həm də bu səhifə vasitəsilə
şəklin/nümunənin neçə profil tərəfindən bəyənilməsi, neçə istifadəçi tərəfindən payaşılmasını da
aydınlaşdırmaq olur.
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Virtual folklorun ifa modelindən də aydın olur ki, internet resurslarında yaranan hər bir
folklor nümunəsi hər hansı bir istifadəçi tərəfindən yaradılır ki, bu prosesi də internet olmadan
təsəvvür etmək mümkün deyildir. Qeyd edilməlidir ki, virtual folklorun mövcudluğu internetlə
şərtlənir.
İnternet vasitəsilə yaranan virtual folklorda proseslərin texnoloji imkanlar hesabına
daha sürətli baş verməsi ilə yanaşı, internetdə İKT-nin verdiyi imkanlara həm də texnokultoroloji
məqamdan da yanaşmağın labüd olduğu vurğulanmalıdır. Belə ki, texnoloji imkanların hesabına
belə olsa da internet mühitində folklor nümunələri insanlar tərəfindən yaranır, onun ötürülməsi də,
yayılması da hər hansı insan qrupu tərəfindən edilir.
Amerikan folklorşünası Simon Bronner də virtual folklorda texnoloji imkanlar barədə
özünəməxsus fikirləri vardır. Belə ki, müəllif “İnternet kompüter monitoru vasitəsilə ənənəni
asanlaşdırır, əlaqələndirir və yaxud da yaradır” fikri ilə əslində əsaslandırmaq istəyib ki, həm
klassik, həm virtual folklorda ənənə mövcuddur (3, 24). Ənənəvi folklorda da klassik irs
insanların hesabına yayılırdı, bir fərddən digər fərdə ötürülürdü. Ötürülmə zamanı variantlaşma
prosesi baş verirdi. Bu proses virtual folklorda da baş verir, sadəcə olaraq fərq prosesin baş
verdiyi məkana görə seçilir. İnternet mühiti və ya auditoriya müstəvisinə görə prosesin tezliyi
onun fərqli şəkildə cərəyan etməsinə təsir etməkdədir. Təbii ki, bir folklor nümunəsi ağızdanağıza, fərdən-fərdə ötürülmə şəklindən fərqli olaraq, informasiya kommunikasiya
texnologiyalarının verdiyi hər hansı imkan hesabına, məsələn e-mail, mobil tətbiqlər, sosial
şəbəkələr vasitəsilə həm daha tez, həm də daha çox kütləyə ötürülə bilmək imkanına malikdir.
Sadəcə olaraq çağdaş dövrün tələbləri çərçivəsində formalaşan virtual folklorun özünəməxsus
cəhətləri vardır. Hər iki folklorun yayılma və ya ötürülmə mexanizmi eyni olsa da, tərz və üslub
isə fərqli şəkildə təzahür edir. Düşünürük ki, sosial şəbəkələr virtual folklorun yayılması üçün çox
münbit rol oynamaqdadır. İstifadəçilərin çoxluğu, fikrin, mətnin, nümunənin daha rəngarəng
təqdim edilməsi nöqteyi-nəzərindən, eyni zamanda dövrün tələblərinə uyğun olaraq sosial
şəbəkələrdə, internet resurslarında virtual folklor nümunələrinin yayılması daha aktivdir. Təbii ki,
virtal folklor nümunələrinin təcəssüm olunması vasitələrinin rəngarəngliyi ilə fikri nəinki sözlərlə,
hətta foto daxil olmaqla rəsm, animasiya, caps, mem, qrafik işarə formasında da təqdim etməklə
diqqət çəkmək mümkündür..
İnstagram, facebook, odnoklassik kimi sosial şəbəkələrdə folklor nümunələrinə aid olan
kifayət qədər səhifələr mövcuddur. Səhifələr konkret admin tərəfindən idarə olunmaqla müəyyən
izləyici sayına malikdir. Daha çox izləyicinin səhifəni bəyənməsi və paylaşılanları yayması
folklorun inkişafına təsir edən məqamlardandır. Belə ki, “atalar_yaxsi_deyib_2”, “atalarsozu”,
“muasir atalar sözləri”, “deyim gulek”, “atalarsozumeseller”, “atasozleri”, “deyimlerimiz”, “mırt
dahiler”, “deyimanlami” və s kimi sosial şəbəkələrdə mövcud olan səhifələrdə daha çox şəkilli
yazı formasında yayılan folklor nümunələrinə rast gəlinir. Həmin paylaşılan şəkilli, yazılı folklor
nümunələrinin yayılması və ötürülməsi birbaşa səhifənin izləyici sayından asılıdır. Dahi alim
Eynşteynin şəkilləri ilə təqdim edilən yeni folklor mətnlərini xüsusilə vurğulamaq lazmdır. Qlobal
obrazlar sırasında Eynşteynlə yanaşı məşhur başqa simaları da görmək mümkündür ki, kollektiv
düşüncəyə məxsus olan fikirlər məhz onların dili ilə təqdim edilir.
Elekton mədəni mühitdə folklorun yaranması və ötürülməsi ilə əlaqədar gənc alim Hikmət
Quliyevin fikirləri belədir: “Yeni bir kommunikasiya vasitəsinin – internetin meydana gəlməsi,
rəqəmsal texnologiyaların, elektron resursların sürətlə yayılması hesabına yeni bir mühit – bütün
parametrləri ilə şifahi mədəni mühitə alternativ olan elektron mədəni mühiti ortaya çıxmışdır ki,
bu da birbaşa olaraq kommunikasiyanın imkanları və şərtləri ilə sıx əlaqədar olan xalq biliyinin –
folklorun yaranması, yayılması və ötürülməsində fundamental dəyişikliklərə gətirmişdir (5, 216).
Qeyd edə bilərik ki, bu dəyişiklik həm internet folklorunun təcəssüm olunma vasitəsində, həm də
folklorun ötürülmə və yayılma formasında özünü göstərir.
Klassik folklordan fərqli olaraq, hazırda informasiya kommunikasiya texnologiyalarının
sürətli inkişafının verdiyi imkanlar daxilində virtual folklorun yayılması, ötürülməsi hətta
yaranması belə fərqli şəkildə özünü göstərir. Birbaşa internetin hesabına mətnin elektronlaşması
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və virtual folklora transformasiya olunması folklorun yeni forma və məzmunda aktuallaşmasını
şərtləndirir. Cəmiyyətdə gedən bütün proseslərin folklora təsirsiz ötüşmədiyi hər birimizə
məlumdur. İqtisadi, siyasi, mədəni həyatda baş verən hadisələrə kollektivin reaksiyası birbaşa
sosial şəbəkələr vasitəsilə ötürülür.
Xalq deyimlərinin hər bir zaman xalqın düşüncə tərzini əks etdirdiyini, onun dünyagörüşü ilə
birbaşa bağlı olduğunu bilirik. Bu bağlılıq həm ənənəvi, həm də internet folklorunda vardır.
İnternet mühitində yaranan xalq deyimləri daha çox iqtisadi, siyasi həyatda baş verən
dəyişikliklərə reaksiya şəklində özünü göstərir. Bu reaksiyada ənənəvi folklorda da özünü
göstərən özünəməxsus yumor hissi, hadisələrə ironik baxış, reallığa fikrin sətiraltı bildirilməsi
kimi münasibətin təzahür etdiyini görə bilirik. İnternet mühitində yer alan deyimlərin əksəriyyəti
insanın simasında təbəssüm doğurmaya bilmir. Hadisələrə, gerçəkliyə ironik formada yanaşmaq
virtual folklorun etiraz funksiyası ilə birbaşa bağlıdır. Kollektiv düşüncə məhsulu kimi təqdim
edilən internet nümunələrinin hər birinin analizi onlarda xəlqilik ruhunun güclü olması, dialoji
nitq üslubunun üstünlüyü, eləcə də kollektivçilik prinsipinin görünməsi hiss edilir. Məşhur
obrazların dilindən təqdim edilən internetdə mövcud olan folklor nümunələrinin hətta bir neçə
variantına da rast gəlmək mümkündür. İstifadəçilər tərəfindən hazır qəlib üzərində formalaşan bu
nümunələri məzmuna xələl gətirmədən sözləri dəyişdirərək yenidən paylaşmaqla onların
variantlaşmasına səbəb olurlar.
İnternet və folklor münasibətləri ilə bağlı kifayət qədər araşdırmalar aparan Rusiya
folklorşünas tədqiqatçısı M.D.Alekseyevski “İnternet folklorda və ya folklor internetdə” adlı
məqaləsində qeyd edilən münasibətlərə dair məsələyə dörd istiqamətdən yanaşmışdır ki, məhz
sonuncu istiqamət birbaşa folklor mətnlərinin internetdə paylaşılması ilə sıx bağlıdır. Belə ki,
sonuncu yanaşmada müəllif internet kommunikasiyasının rolunun prioritetliyi haqqında fikirlər
irəli sürərək, internet folkloru kimi əsasən şəbəkədə mövcud olan və yayılan folklor formalarının
qəbul olunmasını əsaslandırır (1, 157). Şifahi folklorun kommunikativ funksiyası birbaşa olaraq
virtual folklorun ötürücülük prinsipi ilə əlaqəlidir. Hər iki prinsipin məqsədi folklorun daha çox
kütləyə yayılması, geniş auditoriya üçün paylaşılmasıdır.
Fikirlərimizi nümunələrlə izah edək:
Nümunə 1

Nümunə 2

Nümunə 3

Ənənəvi folklorda “Əyri oturub düz danışmaq” xalq deyiminin səhvləri etiraf etmək
mənasında işləndiyinin hər kəsə bəlli olduğu aydındır. Geniş yayılmış bu ifadə internet
resurslarında müəyyən dəyişikliyə uğramaqla yeni formada gündəmə gəlir. Nümunə 1-də
göstərilən, “Əyri oturub düz danışmaqdan belim ağrıyır” kimi sosial şəbəkələrdə paylaşılan şəkilli
yazıda müəyyən bir ironiya da görmək mümkündür. Məcazi mənada işlədilən bu xalq deyiminə
bel ağrısının da əlavə edilməsi internetdən insanların yalnız informasiya əldə etməsi deyil, həm də
əyləncə və fərdi baxış kimi yararlanması da bir daha təsdiqlənmiş olur. Şifahi ədəbiyyatda xalq
deyimlərinin məsdər formasında yaranması məlumdur. Məhz bu nümunədə deyim ənənəvi
qəlibində də məsdər formasındadır, yenidən gündəmə də bu formada gəlmişdir. Digər bir 2-ci
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nümunədə isə “Pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyər, nə pis iy gəlir” kimi hikmət xəzinəmizin ən çox
istifadə edilən xalq deyimi internet resurslarında “Pişiyin əli ətə çatmıyanda deyir balaca boy
qızlar şirin olur” kimi qəlibi saxlanılmaq yeni məzmunda yaradılmışdır. Bir şeyi bacara bilməyən
insanın onu pisləməsi və ya əlində olanı daha yaxşı kimi təqdim etməsi anlamında işlədilən hər iki
deyim əslində məzmun baxımından eyni olsa da, fikrin çatdırılma üslubu fərqli şəkildədir.
Nümunə 3də göstərilən “Subaylıq sultanlıqdır” xalq deyiminin internet resurslarında yuxarıdakı
nümunə formasında rast gəlinməsi də mümkündür. Demək olar ki, bütün sosial şəbəkələrdə
yuxarıda göstərilən nümunələrə rast gəlinir, hətta nümunələrin müxtəlif bir neçə variantına da rast
gəlinməsi mümkündür. Verilən nümunələrlə fikrimizi təsdiq edə bilərik ki, internet resurslarında
yaranan xalq deyimlərinin rəngarəng təcəssüm olunma vasitələri ilə gülüş doğurması nöqteyinəzərindən daha geniş şəkildə ötürülməsi və yayılması aktivdir.
Sosial şəbəkə istifadəçisinin müəyyən parametrləri bəlli olan fərd olmasına baxmayaraq, onun
virtual folklor yaradıcılığı prosesində müəllifliyi görünmür. Çünki virtual aləmdə mövcud olan
hər bir iştirakçı və ya istifadəçi rəqəmsal informasiya mühitində kollektiv reaksiyanın faktı kimi
meydana çıxan və ya kollektiv reaksiya modelində oxunan faktların ilk yaradıcısının kim olduğuna varmadan paylaşmağa ənənəvi folklor prosesinə müvafiq olaraq, söyləməyə başlayır (5, 288).
Fikirlərimizi yekunlaşdırıb bildirmək istərdik ki, internetin sürətli inkişafı gündən-günə
artmaqla folklorun da inkişafına təsir etməkdədir. Xalq deyimlərinin internet mühitində yayılması
və ötürülməsi üçün onun daima internetlə bağlılığı aydındır. Mövzu baxımından aktuallığını
qoruyub saxlayan bu sahədə sosial şəbəkələrin, e-mail vasitəsilə folklor materiallarının
paylaşılması, yayılması aktivliyini saxlamaqdadır. İKT ilə bağlı məlumatlılığın olması da bu
sahənin güclü inkişafını şərtləndirən amillərdəndir. Yəni bu sahədə nə qədər bilikli olmağa nail
olunsa, o qədər də folklorun, ona aid materialların internet üzərindən ötürülməsinin istiqaməti
genişlənə, daha sürətli, etibarlı, çevik formada inkişaf edə bilər. Xalqımızın sərvəti hesab edilən
deyimlərimizin unudulmaması, yaddaşdan silinməməsi üçün onların hər zaman aktual olmasını
təmin etmək, internet üzərindən yayılması, ötürülməsinə dəstək olmaq hər birimizin borcudur.
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI:
1.
Алексеевский, М.Д. 2010. “Интернет в фольклоре или фольклор в Интернете?” (Современная фольклористика и
виртуальная реальность). От конгресса к конгрессу: Навстречу Второму Всероссийскому конгрессу фольклористов.
Сборник материалов. — М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 256 səh., səh. 151-166.
2.
Boyraz Şeref, 2010, Halkbiliminin çalışma kadrosuna yeni bir başlık: Cep elefonu mesajları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi. The journal of international Social Research Volume 3/10, s. 121-132.3
3.
Bronner, Simon J. Digitizing and Virtualizing Folklore. Folklore and the İnternet. Utah State University Press, Logan, Utah,
2009, 290, (21-66).
4.
Krawczyk-Wasilewska, Violetta, 2006, “E-folklore in the Age of Globalization”, Fabula 47, p.248-253.
5.
Quliyev Hikmət, Folklorun funksional strukturu, multidissiplinar kontekst, Sərxan Xavəri, Səfa Qarayev, Bakı-Elm və təhsil,
2016, 496 (191-350);

SÜLEYMAN ƏLƏSGƏROVUN MAHNILARINDA POETİK
MƏTNİN VƏ MELODİYANIN ƏLAQƏLƏRİNİN
XÜSUSİYYƏTLƏRİ HAQQINDA
Ülfət NİFTİYEVA
Ü. Hacıbəyli adına BMA
niftiyeva89@bk.ru
BAKI, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Süleyman Ələsgərovun mahnılarını xalq mahnılarındakı kimi mətnləri sabit və dəyişkən heca
sayına görə sistemləşdirmək olar. Bəstəkarın mahnılarında əsas diqqət mətnin məzmununa və
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obrazların dolğun açılmasına yönəlmişdir. S. Ələsgərovun mahnılarında konkret nümunədən asılı
olaraq istər xalq musiqisinin, istərsə muğamların təsirini duymaq mümkündür
ACAR SÖZLƏR: Süleyman Ələsgərov, mahnı, poetik mətn, heca
Azərbaycan bəstəkarları arasında Üzeyr Hacıbəylinin layiqli davamçısı kimi Süleyman
Ələsgərovun öz yeri vardır. O musiqinin müxtəlif janrlarında əsərlər yaratmaqla, həmçinin mahnı
janrına da müraciət etmişdir. Bəstəkar 200-ə qədər mahnı və romansların müəllifidir. Süleyman
Ələsgərovun mahnıları öz gözəlliyi ilə milli mədəniyyətimizin inkişafında böyük rol oynayır. O,
hər bir mahnının mövzusuna xüsusi diqqət yetirmiş, melodiyanın mətnə uyğun gəlməsinə
çalışmışdır. S. Ələsgərovun mahnıları müxtəlif mövzuları əhatə edir: məhəbbət lirikası, doğma
torpağa, yurda məhəbbəti tərənnüm edən vətənpərvərlik mövzusu ilə bağlı və s. mahnıları
göstərmək olar. Poetik mətnin seçimi bəstəkarın mahnı üslubuna müəyyən cizgilər aşılamışdır. O
Azərbaycanın görkəmli şairlərindən olan Mirzə Ələkbər Sabir, Mikayıl Müşfiq, Süleyman
Rüstəm, Məmməd Araz, Məmməd Rahim, Hikmət Ziya, Nəriman Həsənzadə, Əliağa Kürçaylı,
Əhməd Cəmil, Əjdər Qiyaslı və b. sözlərinə mahnılar bəstələmişdir.
S. Ələsgərovun mahnılarının musiqi üslubuna gəldikdə burada konkret nümunədən asılı
olaraq istər xalaq musiqisinin, istərsə muğamların təsirini duymaq mümkündür. Bəstəkarın
müxtəlif illərdə bəstələdiyi mahnıların musiqi ilə poetik mətninin uyğunluğu təhlil edilmişdir. S.
Ələsgərovun sabit 7 hecalı quruluşa malik mahnılarına misal olaraq “Bilsin yar”, “Bizim vətən
çörəyi”, “Torpağın arzusu” , Rəhilə” və s. göstərmək olar[1-3]. Sözləri Novruz Gəncəliyə məxsus
olan “Bilsin yar” mahnısı sadə, lakin ifadəli melodiyaya malikdir [3, s. 22-26]. Kupletli – nəqarət
formasında yazılmış mahnıda yarın sevgilisinə hisslərini ifadə etməsi öz əksini tapır. Özünün saf,
məhəbbət hisslərini təbiət gözəllikləri ilə müqayisə edir. Mahnı 7 hecalı 3 bənd və sözləri
dəyişilmiş şəkildə verilmiş nəqarətdən ibarətdir. Birinci bəndə nəzər salsaq burada abab prinsipi
üzrə qafiyələnmənin şahidi oluruq [5]:
Yanağından alıbdır (a)
Öz rəngini qızılgül (b)
Səsinə oxşadıbdır (a)
Səsini sarı bülbül (b)
Daha sonra üç dəfə fərqli cümlələrlə verilmiş nəqərat 7 hecadan ibarət olmaqla aa sxemi
üzrə təsvir olunur.
NƏQƏRAT
Bunu gərək bilsin yar (a)
Sevinsin yar, gülsün yar (a)
Nəqəratdakı sözlərin fərqli ifadələrlə verilməsi mahnını dinləyiciyə daha da maraqlı edir.
Şairin bu böyük hisslərini bəstəkar musiqi dilinə çevirərək daha da canlandırmış, kövrək və həzin
notlarla dinləyici qəlbini riqqətə gətirmişdir.
Bəstəkarın yaradıcılığında 11 hecalı misralara malik olan kifayət qədər mahnılar mövcuddur
– “Mingəçevir”, Hünər nəğməsi”, “Könlümü alsaydın” və b. [1-3]. Belə mahnılar sırasına sözləri
T. Bayrama məxsus “Vağzalı çalınır” mahnısı da daxildir [2, s. 53-57]. Hər bir ailənin sevincinə,
yaxşı mənada kədərinə səbəb olacaq sözləri seçən şair yeni ailə quran gənclərə gözəl hisslər bəxş
etmişdir. Bu hissləri musiqi dilinə çevirən Süleyman Ələsgərov hər bir ailədə sevinc yaşatmağa
çalışmışdır. Toy şənliklərinin atributu olan bu mahnı valideynlərinin gənclərə xeyr-dua simvolu
kimi səslənir. “Vağzalı çalınır, ana ağlayır” deyən şairin bu sətirlərinə bəstəkar yüksək həssaslıqla
yanaşaraq musiqini sanki ananın dilindən çıxan bir xeyr- dua şəklində vermişdir. Həzn, qəlbə
yatımlı, eyni zamanda ruhlandıran və böyük övlad məhəbbətli bir musiqi.... “Bir evdən bir evə
səadət gedir” sətirlərinə yazılan musiqi iki gəncin məhəbbəti ilə iki ailəni birləşdirib bir xoşbəxtlik
altında doğmalaşdırır. Qeyd edək ki, S.Ələsgərov xatirələrində bu mahnını məhz qızı Könülə ithaf
etdiyini yazır. Musiqi təhlilinə nəzər salsaq mahnı “fa” mayeli rast məqamında yazılmışdır[4, s.
48-63]. Mahnıda diqqət çəkən məqamlardan biri rast məqamının şöbələrinə toxunulma prinsipidir.
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S Ələsgərovun sayca daha cox olan heca sayı dəyişkən mətnli mahnıları arasında şeir ilə
melodiyanın əlaqəsi baxımından müxtəlif səpkili nümunələr var. Sözləri İ. Səfərliyə məxsus olan
“İlk xatirələr” mahnısı bəstəkarın müraciət etdiyimiz maraqlı nümunələrdən biridir [3, s. 27-30].
Mahnı müxtəlif hecalı iki bənd və nəqəratdan ibarətdir. Hər iki bəndə nəzər salsaq burada aaba
prinsipi üzrə qafiyələnmənin şahidi oluruq [5]. Lakin hər misra müxtəlif hecaları özündə əks
etdirir.
Gözələ göz dəyər (6)
Qəlbə söz dəyər (5)
Hicrana düşən gülüm (7)
Vüsal gözləyər (5)
Göründüyü kimi burada ikinci və dördüncü misralar eyni heca, birinci və üçüncü misralar isə
fərqli heca sayına mənsubdur.
Nəqərat hissə abab həmqafiyəyə əsaslanır. Lakin misraların heca sayı yenə də dəyişkəndir.
Baxt ulduzumsan (5)
Parla ey ülkər! (5)
Boylanır qəlbimdən (6)
İlk xatirələr.... (5)
Bəstəkar S. Ələsgərov da şeirdən ilhamlanaraq əsarəngiz mahnı yaratmışdır. Musiqi təhlininə
nəzər salsaq deyə bilərik ki, mahnı giriş, kuplet və nəqəratdan ibarətdir. Maraqlı məqamlardan biri
budur ki, mahnı 2 məqam (bayatı-şiraz və segah) üzərində qurulmuşdur [4].
Sözləri Zahid Həmidoğluna aid olan “Bilsəm sən gəlirsən” mahnısınin mətninin kupletındə
6, 5, 11 hecalı misralar növbələsir, nəqarət isə 11 hecadan ibarət olur [2, s. 35-77]. Sözləri Tələt
Əyyubova aid olan “Ulduzumsan” mahnısınin mətnində I bənd 7 və11 hecalı, II bənd 7, 8 və 11
hecalı. nəqərat isə 4 və13 hecalı misralardan təşkil olunub [3, s. 12-16].
Beləliklə, Süleyman Ələsgərovun manılarında poetik mətnin və melodiyanın əlaqələrinin
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi zamanı belə bir qənaət əldə edilmişdir ki, onları da xalq
mahnılarındakı kimi mətnləri sabit və dəyişkən heca sayına görə sistemləşdirmək olar. Bəstəkarın
mahnılarında əsas diqqət mətnin məzmununa və obrazların dolğun açılmasına yönəlmişdir. S.
Ələsgərovun mahnılarında konkret nümunədən asılı olaraq istər xalq musiqisinin, istərsə
muğamların təsirini duymaq mümkündür.
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XÜLASƏ
Azərbaycan ədəbi və mədəni fikir tarixində əhəmiyyətli mövqe tutan simalardan biri də Qulu
Xəlilovdur. Azərbaycan ədəbi prosesində tənqidçi kimi tanınan Qulu Xəlilov bədii yaradıcılıqla
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da məşğul olmuş, qələmini nəsr sahəsində sınamışdır. Onun XX əsrin 60-70-ci illərində yazdığı
hekayələri bədii quruluşu, sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə görə orijinallığı ilə seçilir. Hekayələrdə
həyati faktlara toxunması, yığcam süjet xəttində qaldırılan problemlərin böyüklüyü tənqidçinin
nəsr yaradıcılığının səciyyəvi kefiyyətləri idi. Oxucuya aşılanan əsas ideyanın müasir dövr üçün
faydalı və inandırıcı olması sənətkarın hekayələrinin tədqiqata cəlb edilməsinin aktuallığını
şərtləndirir. O, hekayələrində mənəvi-əxlaqi dəyərlər uğrunda mübarizə aparmış, bu problemin
həllinə diqqəti yönəlmişdir. Bütün bu amillər Qulu Xəlilovun hekayə yaradıcılığının mənəviəxlaqi problemlər ətrafında təhlil edilməsinə şərait yaradır. Qulu Xəlilovun tənqidçilik fəaliyyəti,
roman yaradıcılığı haqqında müəyyən qədər fikirlər bildirilsə də, hekayə yaradıcılığı tədqiqat
predmeti olmamışdır. Bu da tədqiqat işinin elmi yeniliyini göstərən faktordur. Ədibin
hekayələrində qoyulan mənəvi-əxlaqi problemlər ilk dəfə olaraq bu məqalədə təhlil edilmişdir.
Tədqiqat işinin yazılma məqsədinə uyğun olaraq, Qulu Xəlilovun hekayələrinin ideya
qaynaqlarını aydınlaşdırmaq, hekayələrdəki obrazların mənəvi düşüncə tərzini təhlil etmək
qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biridir. Məqalədə yazıçının “Yaylaqda”, “Boğar”, “Qulun
yaman kişnədi”, “Yun oğrusu”, “Müəllimə”, “Mələk xala”, “Bir də gəlmə!” və “Yas yeri”
hekayələri tədqiqata cəlb edilir, bu hekayələrdə cəmiyyətin mənəvi-əxlaqi problemlərinin hansı
şəkildə qoyuluşuna münasibət bildirilir.
AÇAR SÖZLƏR: Qulu Xəlilov, hekayə, mövzu
GİRİŞ
XX əsrin 60-70-ci illəri yeni tendensiyaların inkişafı ilə yadda qalırdı. Ədəbiyyatda baş verən
dəyişikliklər nəsr sahəsində də özünü göstərirdi. Ədəbiyyatşünaslıqda kənd nəsri, şəhər nəsri kimi
anlayışlar yer almağa başlayır. Şərti xarakter daşıyan bu bölgü ədəbiyyatın müəyyən bir
istiqamətdə inkişafına müsbət mənada öz təsirini göstərə bilmişdir. Qulu Xəlilovun hekayə
yaradıcılığına nəzər saldıqda, aydın olur ki, ədəbiyyatda özünü göstərən yeni mövzuların
işlənməsinə maraq onun da diqqətindən yayınmamışdır. Yazıçı hekayələrində mənəvi-əxlaqi
problemləri əhatə edən mövzulara toxunmuş, bu problemlərin kökündə duran məsələlərə sanki
tənqidçi mövqeyi ilə cavab axtarmışdır.
Qulu Xəlilovun fəaliyyəti XX əsrin 90-cı illərindən etibarən ədəbiyyatşünaslığın tədqiqat
obyektinə çevrilmişdir. Onun tənqidçilik fəaliyyəti haqqında Hicran Hüseynova, Əlisəfa Azayev,
Flora Xəlilzadə, Nurlana Əliyeva, Cahangir Məmmədli, Təranə Məhərrəmova, Afət Sadıqova,
Mirəvəz Rəhimov, Faiq Qismətoğlu, Məmməd Araz, Pənah Xəlilov, Bəxtiyar Vahabzadə və
başqaları elmi-nəzəri fikirlər irəli sürmüşlər. Tənqidçinin yubileyi münasibətilə yazılan bu
məqalələrdə onun bədii yaradıcılığı haqqında məlumata az rast gəlirik. Bu nöqteyi-nəzərdən Qulu
Xəlilovun hekayə yaradıcılığının araşdırılmasına ehtiyac ortaya çıxır. “Hər bir sənətkarın
ədəbiyyatda öz məxsusi yeri olduğu kimi, hər bir əsərin də öz yeri var və sənətkarı da, əsəri də
süni surətdə nə qədər şişirdirsən, şişirt – zaman onu öz yerinə qoyacaq. Zaman heç nədən
çəkinmir, hissə də qapılmır və onun müttəfiqi yalnız obyektivlikdir” [1, s. 64]. Qulu Xəlilovun
hekayələrinin mövzuları zamanın sınağından çıxmağı bacarır və bu da yazıçının ədəbiyyat
səhnəsində iz qoymasına öz müsbət təsirini göstərir. Nasirin hekayələrinin ideya-mövzu
qaynaqları, surətlərinin fərdiyi və tipikliyi qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilməsində böyük
rol oynayır.
Qulu Xəlilovun hekayələrinin mənəvi-əxlaqi problemlərinin əhatə dairəsi çox genişdir. Buna
görə də cəmiyyətin vəfasızlıq, təkəbbürlülük, riyakarlıq, eqoistlik, yalançılıq, rüşvətxorluq kimi
xüsusiyyətlərinin tənqidinin yer aldığı bu hekayələri XX əsrin 60-70-ci illərinin bölgüsünə əsasən
təhlilə cəlb etməyi məqsədəuyğun hesab edirik:
- Kənd həyatından bəhs edən hekayələrdə mənəvi-əxlaqi problemlər
- Şəhər həyatından bəhs edən hekayələrdə mənəvi-əxlaqi problemlər
3.1.Qulu Xəlilovun kənd həyatından bəhs edən hekayələrində mənəvi-əxlaqi problemlər
Qulu Xəlilov bu tipli hekayələrində kəndi duyan, onun problemləri ilə tanış olan bir sənətkar
kimi iz qoya bilir. “Yaylaqda”, “Boğar”, "Qulun yaman kişnədi”, “Yun oğrusu” hekayələrində
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kəndin saf təbiətinin təsviri diqqəti cəlb edir. Elinə, obasına bağlı olan müəllif bu həyatın əsas
koloritini gostərə bilmişdir. İstisuyun dəyişən havasının mehini, sıldırım qayalı dağların, dərələrin,
yaylaqların, çəmənliklərin xoş ətrini bu hekayələrdən duymaq mümükündür. Bu hekayələrin
qəhrəmanları təbiətin qoynunda böyüyür, təbiətin şıltaqlığına dözür, onun təbii sərvətlərindən
istifadə edirdi. Onun bir çox hekayəsində hadisələr İstisuda cərəyan edir. Bu da yazıçının 60-cı
illərdə İstisuda olarkən bu əsərləri yazması ilə bağlı idi.
Yazıçının “Yaylaq” hekayəsində əsas hadisələr İstisuyun dağlarında çobanlıq edən Çərkəzin
ətrafında cərəyan edir. Dəlidağın şıltaq havasına tab gətirən çobanın və ailəsinin həyatının çətin
məqamları hekayənin süjet xəttində dayanır. Təbiəti mənəvi saflığın simvolu kimi dəyərləndirən
tənqidçi Çərkəz və Məleykənin ailə münasibətləri fonunda halal zəhmətin insanın mənəvi
zənginliyinin əsas göstəricisi olduğu qənaətinə gəlirdi. Yazıçı təbiətin qoynunda yaşayan bu
insanların sadəliyinin əsas səbəbini onların bu yerlərin yetirməsi olması ilə əlaqələndirirdi.
Çərkəzin göbələk yığması, arvadına və övladlarına olan mehriban münasibəti, şimşəkli, yağışlı
havada Məleykənin gecə sürünün yanında yuxusuz qalan əri Çərkəz üçün keçirdiyi narahatlıq
hissi əsərdə bədii təcəssümünü tapmışdır.
Qulu Xəlilovun hekayələrinin əsasında təbiəti qorumaq, təbii gözəlliyin qayğısına qalmaq
motivi vardır. Bu təsvirlərlə yanaşı, dövrün eybəcərliklərinə qarşı etirazın bədii ifadəsini də
yazıçının hekayələrində görmək mümkündür. Bu tipli hekayələrdə Qulu Xəlilovun vətəndaşlıq
mövqeyinin hansı müstəvidə nümayişi diqqəti cəlb edir. “Boğar” hekayəsində on beş ildən çox öz
sahibinə sədaqətlə xidmət edən bir itin – Boğarın – taleyi ilə tanış oluruqsa, “Qulun yaman
kişnədi” hekayəsində insan nifrətinin qurbanı olan atın faciəsi qələmə alınmışdır. Ev sahibinin
qocalmış bir itdən canını qurtarmağa çalışması, çoban Orucun illər əvvəl at sahibinin yarışda onu
udmasının əvəzini atı öldürməklə çıxması bu obrazların mənəvi bəsitliyini ortaya çıxarırdı.
Hekayədə keşik çəkdiyi evin qapısının yanından ayrılmayan itin sadiqliyi ilə ev sahibinin
vəfasızlığı bir-birinə antiteza təşkil edir. “İt arxadır, at qanad” deyimini əsas tutan çoban Orucun
madyan və qulun başına gətirdiyi işgəncələr, balasının ələ keçməsinə dayana bilməyən madyanın
fəryadlı kişnərtisi, qulun bu dəhşətli mənzərə qarşısında çarəsizliyi insan vəhşiliyinin sərhədsiz
olduğunu göstərirdi. Göründüyü kimi, Qulu Xəlilovun bu iki hekayədə əsas məqsədi insanlığın
heyvanların sadiqliyi qarşısında acizliyini aydın şəkildə açıb göstərmək olmuşdur.
Ədibin hadisələri İstisuda cərəyan edən hekayələrindən biri də “Yun oğrusu”dur. Hekayədə
işçilərinin ehtiyacları ilə maraqlanan, onların işləməsi üçün hər şəraiti yaradan sahibkar obrazı ilə
qarşılaşırıq. Istisuyun yun təhvili məntəqəsinin müdiri olan Cəmil yun qırxını zamanı qonşu
kəndlərdən əlavə işçi qüvvəsi gətirir. O, bu fəhlə qüvvəsinə etibar edir, əmək haqlarını əvvəlcədən
verir. Lakin onun bu xeyirxahlığına qarşı alçaqlıqla cavab verilir. Qulu Xəlilov bu hekayəsində
başqa istiqamət tutur. Bu dəfə çörək yediyi qapıya xəyanət edən insana qarşı sahibkar obrazı
qoyulur. Fəhlə işləyən İxtiyarın qəlbinə qara hisslər dolur, ona əmanət edilən yun tayalarından
birini oğurlayır. Müəllif hekayəni gözlənilməz sonluqla bitirir. Cəmilin portreti elə qurulur ki,
oxucu İxtiyarın bağışlanacağını gözləyir. Bu ehtimal baş tutmur. Kimliyindən asılı olmayaraq,
hamıya yaxşılıq etməyə çalışan Cəmilin xasiyyətindəki təzad əsərin sonunda üzə çıxır. Çünki
oğru-əyrilik, yalan, hiylə bu müdirin təbiətinə yaddır. Fəhlənin cəzasını versə də, müxtəlif
düşüncələr ona rahatlıq vermir. Cəmil İxtiyarı şalbana kəndirlə bağlatdırsa da, ürəyindəki
mərhəmət hissi onu yatmağa qoymur. Yun oğrusuna ürəyində bəraət qazandırmağa, insanları əyri
yollara sürükləyən səbəbləri axtarmağa çalışır. Əsərin sonunda yazıçının obrazın düşüncələrinə
tapdığı cavab əsas ideyanı ortaya çıxarır: İnsan nəfsinin köləsidir.
3.2. Qulu Xəlilovun şəhər həyatından bəhs edən hekayələrində mənəvi-əxlaqi problemlər
Qulu Xəlilov “Mənəvi tərbiyə və onun hüdudları” məqaləsində mənəvi-əxlaqi problemlərə
toxunarkən belə qənaətə gəlirdi: “Kim mənəvi tərbiyəni insanın fərdi əlaqələrinin məcmusu kimi
təsəvvür edirsə, o, kökündən yanılır. Çünki insan Robinzon Kruzo kimi hər tərəfdən əlaqəsi
üzülmüş adada yaşamır, onun mənəvi keyfiyyətləri işdə, yoldaşlarına münasibətdə, əməkdə,
ailədə, məişətdə üzə çıxır. Buna görə də öz vəzifə borcuna vicdanlı münasibət ən böyük
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tərbiyədir” [2, s. 92]. Tənqidçinin bu qənaəti Sovet ideologiyasının tələblərinə cavab versə də, bu
fikirlərdə doğruluq payı vardır. Xüsusilə, “Müəllimə” hekayəsində bu qənaətin bariz təsdiqini
görmək mümkündür. Kiçik hekayədə cəmiyyətin böyük həqiqətlərinə toxunulması və bu
problemlərin həllinin mümkünlüyü məsələsinə aydınlıq gətirilməsi əsərin əhəmiyyətini ortaya
çıxarmış olur. Cəmiyyətin inkişafına mane olan təkəbbürlülük, eqoistlik, yalançılıq, riyakarlıq
kimi keyfiyyətlərin tənqidi hekayənin mərkəzində dayanır və bu məsələlər tərbiyə prosesi ilə
bağlanır. Buna görə də əsas diqqət müəllim vəzifəsinin mahiyyətinin açılmasına yönəldilir.
Nəcibənin timsalında şagirdlərinin hamısına eyni qayğı və məhəbbətlə yanaşan müəllimə obrazı
canlandırılır. Vəzifəli şəxsin övladı Ayazla fəhləliklə ailəsini dolandıran valideynin uşağı Mürsəl
arasında olan münasibətlərdə müəllimin tutduğu mövqe realist boyalarla təsvir olunur. Müəllimə
bu şagirdlər arasında ayrı-seçkilik salınmasının cəmiyyətin gələcək inkişafı üçün mənfi təsirini
başa düşürdü. Atasının imkanlarından istifadə edən Ayazın sinifdəki digər şagirdləri təhqir etməsi
müəllimdə etiraza səbəb olur. Vəzifəsini vicdanla yerinə yetirən müəllimə direktorun məcbur
etməsinə baxmayaraq, Ayazın vəzifə sahibi valideynlərindən üzr istəmir. Çünki bunu şərəfli
peşəsinə layiq bilmir və cəmiyyətdəki baş verən özbaşınalığa qarşı mübarizə aparır. Müəllimin
dilindən verilən fikirlər Qulu Xəlilovun cəmiyyət və insan problemlərinə hansı mövqedən
yanaşdığını göstərir: “Elə ağaclar var ki, yazda təzə yarpaqlar açır, amma köhnə yarpaqlardan
xilas ola bilmir. Köhnə yarpaqlar bu təzələrin içərisində çox eybəcər və yad kimi görünür. Güclü
bahar küləyi əsəndə o köhnələrin hamısı tökülür, ağac başdan-başa təzə libas geyinir. Görünür,
bizdə, xüsusilə vəzifədə çalışan adamlar arasında köhnə fikirli olanların şüuruna, beyninə,
mənəviyyatına elə bir külək əsdirmək lazımdır ki, onlar o köhnəlikdən uzaqlaşıb, Mürsəllərin də
dərdini başa düşsünlər” [3, s. 277].
Qulu Xəlilovun hekayələrində qoyulan mənəvi-əxlaqi problemlərdən biri də insan
psixologiyasının əsas məqamlarına aydınlıq gətirməkdir. Sirli varlıq olan insanın mənəvi
potensialını anlamağı bacarmaq və obrazın keçirdiyi psixoloji halları qələmə almaq hər yazıçıya
qismət olmur. Bu cəhətdən “Mələk xala” hekayəsi qəlbimizdə nəcib hisslər oyadır. Hekayənin baş
qəhrəmanı Mələk xala xəstəxanada xidmətçi vəzifəsində çalışır. Qulu Xəlilov bu hekayəsində
maraqlı bir sual qoyur: Bu vəzifə idimi?. Sonra bu sualın cavabını da aydınlaşdırır: Bəli, həm də
çoxlarının bacarmadığı, bəlkə də sevmədiyi bir vəzifə. Yazıçının əsas məqsədi obrazın mənəvi
dünyasını oxucuya çatdırmaqdır. Xəstələrə canla-başla qulluq edən bu qadın baş şəfqət bacısı
tərəfindən təqsiri olmadan danlanır. Mələk xalanın nəcib qəlbi bu haqsızlıqdan daxilən sarsılır.
Bədii surətin bu zaman keçirdiyi psixoloji xüsusiyyətlər əsərin əsas leytmotivini təşkil edir.
Yazıçı “Bir də gəlmə!” hekayəsində maraqlı süjet xətti qurur. Əsərin əvvəlində müəllimin
evinə illərlə görmədiyi qohumunun qonaq gəlişi təsvir olunur. Bu gəliş səbəbsiz deyildir. Müəllif
bu gəlişin səbəbini gizli saxlayır, yalnız əsərin sonunda oxucusunu əsl məqsədlə tanış edir. Bu
cəhətdən ilk baxışda əsərin sərlövhəsi çaşqınlıq yaradır. Rüşvətxorluqdan, sırtıqlıqdan,
əliəyrilikdən danışan bu qonağa ev sahibinin münasibəti təəccübə səbəb olur. Qulu Xəlilov bədii
surətin əsil simasını onun obrazlı danışığı ilə deyil, əməli, hərəkəti ilə üzə çıxarmağa üstünlük
verir. Oğlunu instituta düzəltmək istəyən qonaq müəllimə rüşvət təklif edir. Bununla da, əsərin
sonunda “Bir də gəlmə!” başlığının əsl mahiyyəti açılmış olur. Nasir instituta qanunsuz yolla
tələbə qəbulu məsələsinə işıq tutur, təhsili alverə çevirən qüvvələri tənqid hədəfinə çevirirdi. O,
“Yas yeri” hekayəsində də bu mövzuya toxunur, fikirlərə hopmuş bu ziyanlı təfəkkürün törədə
biləcəyi fəlakətləri qələmə alırdı. Hekayədə tapşırıqla instituta daxil ola bilməyən bir gəncin
intihar etməsi, bu məsələdə özünü günahkar hesab edən ali məktəb müəllimi Əhədin vicdan əzabı
keçirməsi, əmisinin yanında xəcalətli olması qələmə alınmışdır. Uşaq vaxtında atasız qalan
Əhədin təhsil almasında əmisinin rolu böyük olmuş, onu doğma övladı kimi böyütmüş, korluq
çəkməyə qoymamışdır. Bunun müqabilində əminin yalnız bir istəyi var: oğlu Yaşarın instituta
daxil olması. Əmisinin bu istəyinə kömək edə bilməyən bir müəllimin keçirdiyi minnət borcu
cəmiyyətin vacib problemlərinin həllinin qaçılmaz olduğunu ortaya qoyurdu.
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TƏQIQAT METODU
Tədqiqat zamanı deduktiv və induktiv metodlara üstünlük verilmiş, tarixilik prinsipinə riayət
edilmişdir. Tədqiqat işini yazarkən Qulu Xəlilovun XX əsrin 60-70-ci illərində yazdığı bədii
materiallardan və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının elmi-nəzəri fikrindən istifadə edilmişdir.
NƏTICƏ
Yazıçının ən yaxşı cəhətlərindən biri hər hansı problemi insanın mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri
ilə təsvir etməsindən ibarətdir. Doğulub boya-başa çatdığı kəndi və onun psixologiyasını yaxşı
bilməsi, şəhər mühitinin sosial həyatını, inkişafındakı çətinlikləri duyması və ən əsası bunlara
tənqidçi mövqeyi ilə yanaşması onun hekayələrinin orijinallığını göstərən faktorlardır. Sənətkarın
hekayələri üçün səciyyəvi olan xüsusiyyət lakonizmin və məna yığcamlığının olmasındadır. O, bu
hekayələrdə insan psixologiyasının dərin qatlarına enməyi, əsərin mərkəzində dayanan problemi
oxucunun öhdəsinə qoymadan həll etməyi bacarmışdır. Onun mənəvi-əxlaqi dəyərlər ətrafında
yazdığı əsərlərinin mövzu sərhəddi çox genişdir. Bu da seçilən mövzunun, təsvir obyektinin hansı
qayəyə xidmət etməsindən asılıdır. Belə ki, o, gündəlik məişət qayğıları ilə yanaşı, cəmiyyətin
aktual problemlərinə toxunmuşdur. Qulu Xəlilov bu hekayələrdə insanlar arasındakı
münasibətləri əməklə, insanın əqli fəaliyyəti ilə bağlamağa üstünlük vermişdir.
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI
25. Elçin. Məsuliyyətimizi nə üçün janrın boynuna atırıq?. Təhsil nəşriyyatı (Kitab). Bakı/Azərbaycan. 2019:1-80
26. Xəlilov Q. Torpağın göz yaşı. Azərnəşr (Kitab). Bakı/Azərbaycan. 1989:1-184
27. Xəlilli Q. Yaşamaq istəyirəm. Gənclik nəşriyyatı (Kitab). Bakı/Azərbaycan. 1993:1-368
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XÜLASƏ
Ədəbi cərəyanlar müəyyən dövrdə formalaşaraq həmin tarixi zamanın xüsusiyyətlərini əks
etdirir, ədəbi prosesdə bir növ mayak rolunu oynayır.Ədəbiyyatşünaslıqda ədəbi cərəyan
məsələsinə hər zaman xüsusi diqqət yetirilmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında da ədəbi
cərəyana dair bir sıra araşdırmalar aparılmış, dəyərli tədqiqatlar dərc edilmişdir. Qeyd etməliyik
ki, ədəbiyyatşünaslığmızda çox zaman ədəbi cərəyan anlayışı ədəbi məktəb və üslub məfhumları
ilə qarışdırılır. Bu günədək məhz Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ədəbi cərəyan məsələsinə
dair xüsusi araşdırma aparılmamış, yalnız ədəbi cərəyanın ümumi mahiyyətinə, ayrı-ayrı cərəyanlara, bu cərəyanları təmsil edən yazarların yaradıcılığına həsr edilmiş tədqiqatlar elmi ictimaiyyətə
təqdim edilmişdir. Təqdim edilən araşdırmada Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ədəbi cərəyan
məsələsini qoyuluşuna diqqət yetirilərək ədəbiyyatşünaslığımızda ədəbi cərəyanların ümumi
tədqiq tendensiyaları araşdırılır.
AÇAR SÖZLƏR: ədəbi cərəyan, ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi məktəb
GIRIŞ
Tədqiqat işində Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ədəbi cərəyan anlayışının təqdiminə,
tərifinə və tədqiqinə diqqət yetirilir.
Müasir ədəbiyyatşünaslıqda ədəbi cərəyanlar məsələsinə dünya ədəbi-nəzəri fikrində marağın
artması və bu sahədə yeni tədqiqatların meydana çıxması araşdırmanın aktuallığını təmin edir.
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Təqdim etdiyimiz araşdırmanın məqsədi məhz Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrində ədəbi
cərəyan məsələsinin qoyuluşuna diqqət yetirmək, XX əsrin ortalarından bugünədək bu sahədə
aparılan araşdırmalara nəzər salmaqdır.
Tədqiqat işinin quruluşu aşağıdakı kimidir: xülasə, açar sözlər, giriş, tədqiqat metodu,
tədqiqat, nəticə, ədəbiyyat siyahısı.
TƏDQIQAT METODU
Qarşıya qoyulmuş məsələni həll etmək üçün müqayisəli metoddan istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın aparılması üçün M. Rəfilinin “Ədəbiyyat nəzəriyəsinə giriş” (1958), N. Qəhrəmanlının
“Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” ( 2008), R. Əliyevin “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” (2008) dərsliklərindən, İ.
Həbibbəylinin “Azərbaycan ədəbiyyatı: dövrləşdirmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri”( 2019)
monoqrafiyalarından istifadə edilmişdir.
İlk öncə ədəbi cərəyanın mahiyyətini aydınlaşdırmaq üçün Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslarının ədəbi cərəyana verdikləri təriflərə diqqət yetirək. Mikayıl Rəfilinin 1958-ci
ildə nəşr edilmiş “Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə giriş” dərsliyində ədəbi cərəyan belə izah edilir:
“Məfkurə, həyata münasibət, həyat hadisələrini təsvir və qiymətləndirmə prinsiplərinə görə; bədii
üsulları etibarilə bir-birinə yaxın olan yazıçılar müəyyən bir platformada birləşmiş olurlar ki, buna
da ədəbi cərəyan deyilir.” (4, 258) Lakin növbəti cümlədə ədəbi cərəyanla ədəbi məktəb anlayışı
eyniləşdirilir, sinonim anlayışlar kimi təqdim edilir: “Ədəbi cərəyan yaxud ədəbi məktəb bu cür
yazıçıların yaradıcılıq birliyini təşkil edir. Həmin birlik bu yazıçıların məfkurəsində, üslubunda,
həyatı əks etdirmək üsulunda, hadisələri işıqlandırmaq, süjeti qurmaq qaydalarında, həyatı təsvir
etmək üçün müraciət etdikləri bədii təsvir vasitələrində və nəhayət, dil xüsusiyyətlərində öz əksini
tapır.” (4, 258)
Nazif Qəhrəmanlı 2008-ci ildə dərc edilmiş “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” dərsliyində ədəbi
cərəyan anlayışını bu şəkildə izah edir: “Ümumiyyətlə, bir sıra şair və yazıçıların ədəbi
qruplaşmalarını və yaradıcılıq birliklərini ədəbi cərəyan adı ilə adlandırmaq qəbul edilmişdir.
Ədəbi cərəyan müəyyən zaman kəsiyində biri birinə ideologiya və həyat təcrübəsinə, üslub və
bədii metoduna görə yaxın olan sənətkarların əsas ideya-bədii xüsusiyyətlərinin vəhdətidir. Ədəbi
cərəyan da üslub və metod kimi tarixi anlayışdır. Bəzən biz müxtəlif zamanlarda yaşamış, lakin
bir cərəyana məxsus olmuş sənətkarlarda oxşar cəhətləri aydın görürük.” (3,42) Nazif Qəhrəmanlı
metodla ədəbi cərəyanı fərqləndirsə də onların genetik cəhətdən əlaqəli olduqlarını, birinin
digərinin növbəti inkişaf fazası olduğunu bildirir: “Cərəyanlar əyaniləşmiş və gerçəkləşmiş
metodlardır. Məsələn, romantizm cərəyanı romantizm metodunun, realizm cərəyanı isə eyni adlı
metodun əsasında yaarnıb formalaşmışdır. Ədəbi cərəyanlar dünya ədəbiyyatında konkret bədii
konsepsiyanın tipologiyası kimi meydana çıxan, bədii həqiqətə yanaşmanı və üsullarını ehtiva
edən, onların növbələşməsini əks etdirən axınlar sistemi, onları əlaqələndirən qanunauyğunluqdur.
O həm də bədii prosesin estetik kateqoriyasıdır.” (3,42)
Ədəbi cərəyanın yaranmasını şərtləndirən amillər hansılardır? Mikayıl Rəfili “Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə giriş” dərsliyində qeyd edir: “Müxtəlif dövrlərdə müəyyən tarixi şəraitdən asılı
olaraq müxtəlif ədəbi cərəyanlar meydana çıxır ki, bunların əmələ gəlməsi konkret tarixi şəraitdən, həyatdakı ictimai mübarizələrdən, cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərdən asılıdır. Cəmiyyətdəki mübarizələri əks edən bu cərəyanlar bir-birini əvəz edir, sənət və ədəbiyyat tarixinin
müəyyən inkişaf mərhələlərini təşkil edir” (4, 258). Nazif Qəhrəmanlı isə ədəbi cərəyanın
meydana çıxma şərtlərini bu şəkildə izah edir: “Məlumdur ki, hər bir tarixi dövr öz ədəbi meyl və
istiqamətlərini yaradır. Cərəyanlar da əvvəlcə meyl və ya təmayül şəklində, daha sonra istiqamət
və cərəyanlar şəklində formalaşır. Ədəbi cərəyanlar eyni vaxtda da fəaliyyət göstərə bilər. Belə ki,
XX əsrin əvvəlində bir sıra ədəbiyyatlarda olduğu kimi Azrbaycan ədəbiyyatında da romantizm
və tənqidi realizm yanaşı fəaliyyət göstərir. Elə həmin illər rus ədəbiyyatında futurizm,
simvolizm, akmeizm və s. cərəyanlar demək olar ki, eyni vaxtda yaranmağa başlayır.” (3,43)
Rəhim Əliyev həmin il nəşr olunan “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” dərsliyində yazır: “Adətən yeni
dərnək və cərəyanların öz manifestçiləri və tənqidçiləri olur. Belə hallarda ədəbi manifestlərin
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müəlllifləri və şərhçiləri olan tənqidçilər əsərlərin və cərəyanların yayılmasında və populyarlaşmasında əsərdən daha artıq rol oynaya bilirlər. Bu, daha çox modernist cərəyanlara məxsus
müəlliflərlə baş verə bilir. Ümumən, ədəbi mühit və dərnəklərlə ədəbi tənqidin münasibətləri və
qarşılıqlı təsiri mürəkkəb bir problemdir. Bir sıra hallarda əsərlərin populyarlığı cərəyanların və
tənqidi məktəblərin yaranmasına səbəb olur, digər hallarda isə əksinə olur.” (1, 357)
Ədəbi cərəyan dövrləşdirmə konsepsiyasının əsası kimi. Akademik İsa Həbibbəylinin
elmi yaradıcılığında da ədəbi cərəyanlar konsepsiyası mühüm yer tutur. Akademikin "Azərbaycan
ədəbiyyatı: dövrləşdirmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri" monoqrafiyası İsa müəllimin bu
sahədə apardığı çoxillik araşdırmaların, gərgin elmi zəhmətin bəhrəsidir. Əsasını Azərbaycançılıq
konsepsiyası təşkil edən monoqrafiyada Azərbaycan ədəbiyyatının dövrləşdirilməsinin yeni
variantı əsaslandırılaraq elmi ictimaiyyətə təqdim edilir. Qeyd etməliyik ki, akademik
monoqrafiyada Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin 10 dövrdən ibarət təsnifatını təqdim edir:
Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.Etnosdan eposadək (ən qədim dövrlərdən VII əsrə qədər)
Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının ortaq başlanğıc dövrü (VII-X əsrlər)
İntibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı (XI-XII əsrlər)
Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı (XIII-XVI əsrlər)
Azərbaycan ədəbiyyatında erkən realizm dövrü (XVII-XVIII əsrlər)
Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi realizm dövrü (XIX əsr)
Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm və romantizm epoxası (XIX əsrin doxsanıncı
illərindən Azərbaycanda sovet hakimiyyətinədək)
Azərbaycan ədəbiyyatında sosializm realizmi dövrü (1920-1960-cı illər)
Milli - mənəvi özünüdərk və istiqlal ədəbiyyatı mərhələsi. Modernizm (1960-1980-ci illər)
Müstəqillik dövrü çoxmetodlu Azərbaycan ədəbiyyatı (1991-ci ildən) (2, 114)
Təsnifatın diqqətçəkən məqamlarından biri ədəbi cərəyanların ədəbiyyatın tarixi inkişaf
dövrləri kimi qeyd edilməsidir. Fikrimizcə, tarix elmindəki ictimai formasiyalar tarix elminin
strukturunda önəmli yer tutduğu kimi ədəbi cərəyanlar da ədəbiyyat nəzəriyyəsinin əsaslarından
biridir. Tarixi formasiyalar bəşəriyyətin, ədəbi cərəyanlar isə bəşəri fikrin əsas sütunlarıdır. Tarixi
formasiyalar tarixin, ədəbi cərəyanlar isə ədəbiyyatın inkişafında yeni mərhələlərin, istiqamətlərin
başlanmasını özündə ehtiva edir. Tarixi formasiyalar ümumbəşəri olsa da hər xalqın tarixində
özünəməxsusluğu ilə seçilir. Ədəbi cərəyanlar da ümumədəbiyyat məsələsi olsa da milli
ədəbiyyatlarda həmin cərəyanlar yeni keyfiyyətlər qazanır, özünəməxsus elementləri ilə diqqəti
cəlb edir.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ədəbi cərəyanların tədqiqi tendensiyaları.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ədəbi cərəyanların tədqiqində aşağıdakı tendensiyalar
izlənməkdədir:
1. Ədəbi cərəyan dünya ədəbiyyatı kontekstində tədqiq edilərək cərəyanın xarakterik
xüsusiyyətləri vurğulanır.
2. Ədəbi cərəyanın Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığındakı təzahür şəkli, variativliyi araşdırılır.
3. Ədəbi cərəyan həmin cərəyana məxsus yazarın yaradıcılığı fonunda tədqiq edilir.
“Ədəbi cərəyanlar” sektoru
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında izlənən əsas cərəyanlar realizm, modernizm, magik
realizm, postmodernizm cərəyanlarıdır. Ədəbiyyatşüanaslığımızda hal-hazırda sadalanan
cərəyanlara xüsusi diqqət yetirilir, bu sahədə araşdırmalar, tədqiqatlar aparılır. 2018-ci ildə
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat institutunda akademik İsa Həbibbəylinin təşəbbüsü ilə yaradılan
və akademikin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən “Ədəbi cərəyanlar” sektoru da Azərbaycanda
ədəbi cərəyanlar probleminin araşdırılması işində mühüm addımlardan biridir. Hal-hazırda
sektorda realizm, modernizm, postmodernizm, akademizm ədəbi cərəyanları üzrə araşdırmalar
aparılır, əldə edilən nəticələr ölkə daxilində və xaricində dərc edilərək elmi ictimaiyyətə çatdırılır.
NƏTICƏ
Aparılan tədqiqat nəticəsində əldə edilmiş nəticələr aşağıdakılardır:
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Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ədəbi cərəyanın mahiyyətinə dair fərqli mülahizələr irəli
sürülmüşdür.
Ədəbiyyatşünaslığımızda ədəbi cərəyanların tədqiqində fərqli tendensiyalar izlənməkdədir.
Ədəbi cərəyanlar ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirmə konsepsiyasının əsası kimi çıxış edir.
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında hal-hazırda əsasən modernizm, realizm, postmodernizm,
magik realizm cərəyanlarına dair tədqiqlər üstünlük təşkil edir.
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XÜLASƏ
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafında misilsiz xidmətləri olan yazıçılardan biri
Xanımana Əlibəylidir. Onun bir-birindən maraqlı poetik nümunələri uşaqların tərbiyələnməsində,
maariflənməsində, onların estetik zövqünün formalaşmasına mühüm rol oynamışdır.
Məqalədə Xanımana Əlibəylinin Qarabağ mövzusunda yazdığı şeirlərin elmi təhlili
verilmişdir. Xanımana Əlibəylinin bir çox şeirlərində müharibə zamanı xalqın yaşadığı
çətinlikləri, övladlarını yola salan anaların intizabını, kədərini, dərdini əks etdirməyə nail
olmuşdur. Eyni zamanda, bu şeirlərdə 90-cı illərdə xalqımızın başına gətirilən müsibətləri, bu
müharibələrin insanların mənəviyyatına çöküş əhval-ruhiyyəsi gətirməsi, soydaşlarımızın arxa
cəbhədə yaşadıqları ağır günlərin izlərini görmək mümkündür.
Xanımana Əlibəylinin şeirləri ayrı-ayrı tədqiqatçılar tərəfindən təhlilə cəlb olunsa da,
Qarabağ müharibəsi mövzusunda qələmə aldığı poetik nümüunələr ilk dəfə elmi aspektdən
nəzərdən keçirilir. Məhz bu amil məqalədə qoyulan problemin aktuallığını şərtləndirir.
AÇAR SÖZLƏR: Xanımana Əlibəyli, Qarabağ mövzusu, uşaq şeirləri, tarixi yaddaş
GIRIŞ
Tədqiqat işinin yazılmasında əsas məqsəd uşaq ədəbiyyatının bənzərsiz imzalarından olan
Xanımana Əlibəylinin Qarabağ müharibəsi mövzusunda yazılmış şeirlərinin təhlili, bu şeirlərin
uşaqların psixologiyasına, mənəviyyatının zənginləşməsinə təsirini aşikara çıxarmaqdır.
Xanımana Əlibəyli haqqında ədəbi-nəzəri fikirdə çoxlu sayda məqalələr qələmə alınsa da,
şairin müstəqillik illərində, xüsusən Qarabağ müharibəsi mövzusunda yazdığı şeirlər tədqiqata
cəlb olunmamışdır. Buna görə də bu mözvunun araşdırılması aktualdır və ilk dəfə tədqiq
olunduğundan elmi yenilik kəsb edir.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında öz sözünü deyən xüsusi imzalardan biri də Xanımana
Əlibəylidir. Onun yaradıcılığı mövzu və problematikasının zənginliyi ilə xüsusilə seçilir.
90-cı illərdə baş vermiş siyasi hadisələr, xalqın keçirtdiyi o çətin və mübariz dövr poeziyada,
ədəbiyyatda diqqətsiz qalmadı. Qarabağ mövzusu, müharibənin xalqın mənəviyyatına təsiri, onun
qoyduğu izlər nəinki həmin illərdə, eləcə də çağdaş dövrdə ədəbiyyatın mövzu predmetinə
çevrilmişdir. Xanımana Əlibəyli bir uşaq yazıçısı kimi bu ədəbi hərəkatdan geri qalmamış, öz
şeirlərində Qarabağ, müharibə mövzusuna xüsusi diqqət ayırmışdır.
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Onun şeirlərində müharibə ovqatı, onun dəhşətli nəticələri, övladını davaya yola salan ananın
dərdi, qəmi, qüssəsi, həsrətlə onun yolunu gözləməsi böyük sənətkar məharəti ilə əks olunmuşdur.
“Bayramın mübarək oğul!”, “Gedim davaya”, “Laçın”, “Bayrağım”, “Əsgər qardaşım” və s. belə
şeirlərdəndir. Bu şeirlərin ümümi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, milli uşaq ədəbiyyatının
yaradılması və təşəkkülü onun elmi-nəzəri əsaslarının müəyyənləşməsini, yaradıcılıq
axtarışlarının ümumiləşdirilməsini, ideya-estetik prinsiplərini müəyyən edirdi. Xanımana Əlibəyli
yaradıcılığında da biz məhz nu keyfiyyətləri görə bilirik:
Mən nə edim?
Yoxdur imdad,
Ömrüm, günüm oldu qara.
Mən, sənə bayram axşamı [1, s.56].
Şairin yaradıcığının aparıcı mövzusu Vətəndir. Şairin bu mövzuya müraciəti tədqirəlayiq
hesab olunmalıdır. Çünki, o, məhz bu üsulla uşaq təfəkkürünün formalaşmasına, onlarda milli
kimlik, mənlik hissinin artmasına nail olur. Xalqına, elinə, obasına bağlı olan şairə öz ruhundakı
sevgini, bağlılığı uşaqlara da ötürmək istəyir, şeirlərində bu məhəbbəti o qədər canlı təsvir edir ki,
həyatın sərt üzündən bixəbər olan, qayğısız, firavan həyat sürən körpə qəlbi bu hisslə dolur, cismi
sevgi ilə yoğrulur:
Mən səni Kəbə sanım,
Keşiyində dayanım.
Yaşa ciyərim canım,
Mənim Azərbaycanım [2, s.87].
“Gedim davaya” şeirində də müharibə mövzusu müəllif tərəfindən qələmə alınmışdır. Dialoq
formasında qurulan bu poetik nümunədə ana-bala söhbəti əks olunur. Ananın beş yaşlı oğlu o
qədər bu mühitin içərisində olub, o qədər bu dəhşətlərin şahidi olub ki, azyaşlı olmasına rəğmən
pəncərəni açıb təbiətin gözəlliyini duymaq, onu görmək əvəzinə davaya getməyi, düşmənlə
vuruşmağı tərcih edir:
-Ana mən qorxmuram, şaxta-qar nədir?
-Bu davada neyləyər sənin daşın?
-Bəs dərdimin yaraları göynədir
-Bu il olacaqdır sənin beş yaşın.
-Ana gedim silahları yağlayım,
-Ana gedim yaraları bağlayım [2, s.54].
“Laçın” şeirində müəllif mənfur düşmənlər tərəfindən işğala məruz qalan Qarabağ
torpaqlarını, Laçını tərənnüm edir. Ermənilərə səslənən qəhrəman bir gün onlara ölüm elan
olunacağı ilə hədələyir. Bu şeirin ruhunda vətənpərvərlik, doğma yurd uğunda savaşa çağırış
motivləri əks olunmuşdur.
“Bayrağım” şeirində isə millətimizin qürür, şərəf, heysiyyət yeri olan ay-ulduzlu bayrağımız
təsvir olunmuşdur. Uca bayrağa olan məhəbbət hissi, sevgi duyğuları bu poetik nümunədə dolğun
şəkildə izhar olunur. Şeiri oxuyan kiçikyaşlı oxucuda qürur, şərəf yerimiz olan bayrağa qarşı
hörmət, sayğı hissləri artır, onun şüurunda, yaddaşında millət, milli mənlik şüurunun
formalaşmasına təkan olur. Şeirin elə birinci misrasını oxuyan uşaq istər-istəməz düşünür: “Niyə
bu bayrağın rəngi aldır? Niyə ona belə ad verilir?” Bu sualların cavabını axtarmaq istəyərkən
onda tariximiz haqqında da müəyyən məlumat formalaşır:
O parlayan rəngi al, şəhidlərin al qanı,
Bu dünyaya işıq sal, şəfəqləndir hər yanı!
Sən dalğalan, keçsin şən bu həyatda hər çağın,
Səni çox sevirəm mən, ay-ulduzlu bayrağım! [1, s.32].
“Ciyərimiz canımız” şeirində isə dili bir, qanı bir qardaşımız olan türk milləti, onların bizim
millət ilə dostluğu məsələsi qabardılır. Fikrimizcə, müəllif türklərin bizə hər dar ayaqda köməyə
gəldiyini vurğulamaqla tarixdən bizə məlum olan əsrin əvvəllərində cərəyan etmiş hadisələrə işarə
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edir. Şeirdə ulu öndər Heydər Əliyevin türklərə verdiyi dəyər, bir millət kimi türk-azərbaycan
dostluğunun səciyyələndirilməsi bir daha Xanımana Əlibəyli şeirlərinin bitkin süjet quruluşundan,
az sözlə çox məna ifadə etməyin mümükünlüyündən xəbər verir:
Ürəyimiz türklərlə çox sevindi,
İki dövlət bir millətik biz indi.
Bunu Heydər Əliyev etdi elan,
Yaşayacaq dostluğumuz hər zaman [2, s.67].
“Ağənnə” şeirində müəllif müharibə əhval-ruhiyyəsini, həmin dövrə xas əzab-əziyyətli
günləri, övladlarını cəbhəyə yola salan anaların həsrətlə, ümidlə, onların yolunu gözləməsini, bu
gözlənti zamanı anaların yaşadığı, duyduğu hissləri əxz etdirməyə nail olur, az sözlərlə dərin
məna ifadə edir:
Bir zaman Badalanda
Ağənnə ana vardı.
Cəbhə üçün eyvanda
O, corab toxuyardı [1, s.34].
Gecələr hamı yatanda gecəquşunun zümzüməsi, nənənin Vətən keşiyi çəkən bütün oğullara
corab toxuması və bu vasitə ilə kiçicik də olsa onlara yardımda bulunması əks etdirilib:
İşləyirdi cəhrəsi
Kənddə hamı yatanda.
Gecəquşunun səsi
Meşələrdə batanda [1, s.58].
“Qurban olum” şeirində vaqonda yaşayan qaçqın uşağın Vətənlə bağlı arzuları, düşüncələri
əks olunmuşdur. Şeirin lirik qəhrəmanı içində yaşadığı vaqonu böyük məhəbbətlə vəsf edir.
Vaqonda yatan uşaq yuxusunda daş daşıyır, ev hörür, özünü gah göyün üzündə, gah Cıdır
düzündə görür.
Bu şeiri həyəcansız oxumaq mümükün deyil. Şair işğal olunmuş torpaqlarımız üçün ağlamır,
sızlamır, ah-nalə etmir. Ancaq qurduğu süjet xətti, oxucuya çatdırmaq istədiyi ideya fərqli
formada təsvir olunur, qaçqınlıq həyatı, Vətəndən didərgin düşən insanların acı taleyi göz önündə
canlanır:
Qardaşımla sübh çağında,
Olduq İsa bulağında.
Sudan içdim doyunca mən,
Gəzdim dağlar boyunca mən [2, s.45].
Müstəqillik dövründə yazılan şeirlərdən biri də “Allah əmanəti” şeiridi. Hələ şeirin
sərlövhəsini görərkən ilk baxışda mövzusunun dindən, insani dəyərlərdən ibarət olduğunu
düşünürük. Məzmunla tanış olduqda isə bu poetik nümunənin Vətənimizin gözəl təbiət
mənzərəsinə malik olan şəhərlərindən birinə-Şuşaya ithaf olunduğunun şahidi oluruq. Bir
zamanlar ulu əcdadlarımızın at oynatdığı Cıdır düzü, gözəlliyi, yerləşdiyi əlverişli coğrafi məkana
görə düşmənlərin həsəd apardığı Şuşa şəhəri indi azğın ermənilərin tabeliyindədir. Bu da yazıçını
kədərləndirir, ürəyi Vətən torpağına qovuşmaq eşqi ilə alovlanır:
Dönüm bir qızıl quşa,
-Qoynuna uçum, Şuşa.
Ürəyimin ən əziz
Odlu məhəbbətisən,
-Allah əmanətisən [2, s.98].
Rafiq Yusifoğlu Xanımana Əlibəyli yaradıcılığına yüksək dəyər verərək yazır: “Xanımana
Əlibəylinin uşaq psixologiyasına yaxından bələdliyi, predmeti uşaq gözü ilə görmək bacarığı
onun uşaq şeirlərinin təravətini, həyatiliyini artıran başlıca amillərdəndir” [3, s.65]. Bu xüsusiyyətləri şairin bir çox şeirlərində müşahidə etmək olar.
TƏDQIQAT METODU
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Qarşıya qoyulmuş məsələni həll etmək üçün Xanımana Əlibəylinin Qarabağ mövzusunda
yazılmış bir-birindən fərqli şeirləri analiz üsulu vasitəsilə təhlilə cəlb olunmuşdur.
NƏTİƏ
Xanımana Əlibəyli poeziyası haqqında yekun olaraq onu qeyd edə bilərik ki, qəlbi uşaq kimi
saf, məsum, bakir hisslərlə dolub daşan yazıçı şeirlərində yalnız gözəllik, dürüstlük, yüksək əxlaqi
dəyərlər və s. kimi müsbət keyfiyyətləri aşılamağa çalışmışdır. Onun poeziyası mövzu və ideya
cəhətdən zəngin olduğundan uşaq dünyasına yaxından bələd olan yazıçı onların psixologiyasına,
düşüncə tərzinə uyğun biçimdə gözəl nümunələr yaratmağa müvəffəq olmuş və beləliklə,
Azərbyacan uşaq ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus imzasını qoymuşdur.
Ümumiyyətlə, Xanımana Əlibəyli yaradıcılığı sırf uşaqlara ithaf olunmuşdur. Amma bu
poeziya nümunələrini incələyərkən şairin şeirlərinin problematikasının, mövzusunun rəngarəng
olduğunun şahidi oluruq. Yurda sevgi, Vətən torpaqlarının gözəlliyini vəsf edən bu şeirlərlə
yanaşı, eyni zamanda, insani münasibətlər, insanın hiss-həyəcanını, duyğularını özündə əxz
etdirən poetik nümunələrə də təsadüf olunur. Bu səmimi hisslərin timsalında müəllif uşaqların
valideynə, ətraf aləmə, cəmiyyətə uyğunlaşmasını təmin edən, onlara qarşı qayğıkeş münasibətin
formalaşmasına təkan verən şeirlər ərsəyə gətirmişdir.
Şairin Qarabağ mövzusunda yazılmış şeirləri də uşaqlarda milli vətənpərvərlik hisslərinin
zənginləşməsinə, onların tariximizi unutmamasına xidmət edir.
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XÜLASƏ
Hüseyn Cavidin “Topal Teymur” dramı türk xalqlarının tarixindən, türk hökmdarlarının
türkçülük və Turançılıq ideyalarından, Topal Teymur və İldırım Bəyazid kimi iki qüdrətli türk
fatehinin apardığı siyasətdən bəhs edir. Əsər haqqında müxtəlif elmi məqalələr, dəyərli tədqiqatlar
aparılmışdır. Lakin bəzi istisnalar nəzərə alınmaqla əsərdə obrazları canlandırılmış türk
hökmdarları ədəbiyyatşünaslar tərəfindən ətraflı tədqiq edilməmişdir. Burada verilmiş türk
hökmdarlarının geniş təhlilə cəlb edilməsinin həm tarixi, həm də bədii əhəmiyyəti böyükdür.
Tarixi əhəmiyyəti ondadır ki, türk dövlətləri öz təmiz vicdanı, haqq və ədalət tərəfdarı olmaları ilə
seçilən hökmdarları tarixi həqiqətlərə uyğun olduğu təsdiqlənir. Bədii cəhətdən tədqiqi isə bir
ədəbiyyatçının tarixi həqiqətləri bədii əsərdə hansı ustalıqla təsvir etməsini aşkara çıxarmaqdan
ibarətdir. Bu obrazların təhlili və düzgün qiymətləndirilməsi tarixən mövcud olmuş böyük qüdrət
və əzəmətə sahib olan türk hökmdarlarının, eyni zamanda türk dövlətçilik ənənələrinin, türk
tarixinin qorunması və öyrənilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.
AÇAR SÖZLƏR: tarixi obraz, hökmdar, türkçülük, romantizm
Baku Engineering University

108

Baku/Azerbaijan

GİRİŞ
Hüseyn Cavidin Şərq xalqları tarixinin mühüm məqamlarını, görkəmli dövlət xadimlərini,
tarixi şəxsiyyətlərini, qüdrətli hökmdarlarını tədqiq edib öz əsərlərinin əsas obrazına çevirən
böyük sənətkardır. O tarixi dramlar müəllifidir. Zaman-zaman baş vermiş tarixi hadisələri, həmin
hadisələrin baş verdiyi zaman və məkanı, tarixi həqiqətləri araşdırmaq tarixçinin işidir. Lakin
tarixi əsər yazan ədəbiyyatçı bu tarixi hadisələrə öz təfəkkür və dünyagörüşü çərçivəsində yanaşır,
tarixi hadisələrə mövcud zamanın gözü ilə baxır. Hüseyn Cavid tarixdən bəhrələnərək yaratdığı
qəhrəmanların dili ilə yaşadığı dövrə münasibətini dolayı yollarla da olsa bildirmişdir. H.Cavid
“Topal Teymur” dramında türk hökmdarlarını hərtərəfli işləmişdir. Lakin təəssüflər olsun ki, bir
çox tədqiqatçılar bu dramdakı sərkərdə obrazları düzgün qiymətləndirməmişdir. Bu tezisin əsas
məqsədi H.Cavidin yaratdığı türk hökmdarlarını hər tərəfli tədqiq etmək, müəllifin hər iki
hökmdara olan münasibətini düzgün qiymətləndirməkdir.
Türk xalqlarının keçmişini, əxlaqi-mənəvi təkamülünü, azadlıq və mübarizə meyllərini, milli
ruhunu və psixologiyasını təsvir etmək H.Cavid üçün əsas mahiyyət kəsb edirdi. Böyük türk
dövlətlərinin tarixini, türk xalqlarının mübarizliyini, sahib olduğu qüdrəti əks etdirmək
baxımından “Topal Teymur” pyesi ədibin yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Bu əsərdə türk
dünyasının iki böyük fatehi- Əmir Teymur və Yıldırım Bayazidin obrazları canlandırılmışdır.
Həmin əsərdə H.Cavid bədii sənətkarlığın dərin qatlarına enərək türk dünyasında bir daha iki
qardaşın qarşı-qarşıya gəlib qan tökməməsi, yenidən belə qırğınların baş verməməsi üçün
türklüyün vəhdətini, dil, din, qan birliyini təlqin edirdi. Teymurun mənəmliyi, mənəvi axsaqlığı,
Yıldırım Bayazidin könül korluğu, tökülən qanlara bais olmağı sonrakı dövrlərdə baş vermiş
faciələrə yol açdı.
Hüseyn Cavid “Topal Teymur” dramında türk dünyasının iki qüdrətli hökmdarı
qarşılaşdırılır. Tarixdə baş vermiş Ankara savaşı iki türk oğlu, iki qardaş arasında baş vermiş
qardaş qırğını idi. Tarixdə olduğu kimi əsərdə də iki müsəlman türk hökmdarı-Topal Teymur və
Yıldırım Bayazid qarşılaşır. Əsərdə Yıldırım Bayazid Topal Teymura nisbətən daha məğrur
hökmdardır. H.Cavid Topal Teymurdan fərqli olaraq Yıldırım Bayazidi daha mənfi aspektlərdən
işləmişdir. Bunun səbəbi ondan qaynaqlanır ki, Topal Teymur türk birliyinin, məfkurəvi türk
dövlətinin tərəfdarı idi.
“Topal Teymur” dramında Teymur əsl hökmdar, əsl şəxsiyyət və əsl fateh kimi görünür. Bu
əsər H.Cavidin romantizm üslubu vasitəsi ilə türkçülüyü təbliğ etməsi idi. H.Cavid milli birliyi,
milli gücün tərəqqisini təbliğ edirdi. O milli ideyaların təbliği üçün tarixi mövzuları seçirdi. Ədib
türk xalqlarının inkişafının əsasında milli birliyin əsas rol oynadığını bilirdi və bunu əsərləri
vasitəsi ilə göstərməyə çalışırdı.
Hüseyn Cavid “Topal Teymur” dramını yazmaqla Şərq və Türk-Turan dünyasının ən böyük
fatehlərindən biri olan Topal Teymuru müsbət planda işləmişdir. Dağılmış Monqol-Tatar
imperiyasında qayda-qanun və ədalətli dövlət yaratmağa çalışan Topal Teymur kimi müsbət bir
obraz haqqında düşünməyi yalnız Cavid kimi dahi sənətkar bacarırdı. “Topal Teymur” pyesinin
mövzusunun tarixdən alınması həm də tarixiliklə bədiiliyin vəhdətini yaratmaq demək idi.
H.Cavid tarixi hadisələri bədii şəkildə yaşadığı zamana gətirərək milli birlik, milli vəhdət, milli
düşüncə və mənəviyyat anlayışını gənc nəslə ötürməyə çalışmışdır.
Yıldırım Bayazid tarixdə Hüseyn Cavidin yaratdığı obraza nisbətən bir qədər fərqlidir. Bəlkə
də müəllif burada Teymurun daha qüdrətli bir sərkərdə olduğunu göstərmək üçün Bayazidi bir
şəxsiyyət, hökmdar kimi bir qədər zəif şəkildə təqdim etmişdir. Ancaq tarixi mənbələr göstərir ki,
müharibələrdə göstərdiyi cəsarət və manevr etmək qabiliyyətinin son dərəcə sürətli olduğu üçün
əsgərlər ona “yıldırım” ləqəbini vermişdir. Bundan əlavə, Cavidin yaratdığı Yıldırım Bayazid
obrazı ilə tarixdəki Yıldırım Bayazid arasında bənzər mənəvi keyfiyyətlər də kifayət qədərdir.
Cavid eyni zamanda Yıldırım Bayazidin daxili aləminə nüfz etmiş, duyğularını göstərməyə
çalışmışdır. Yıldırım Bayazidin hamıdan gizlətməyə çalışdığı iztirablarını, mənəvi acısını onun
çobana olan münasibətində ifadə etmişdir; “Çal!.. Çal!.. Əvət, bəxtiyar çoban, çal!.. Nə Sivas kibi
şəhrin əlindən getmiş, nə də Ərtoğrul kibi oğlun!.. ( 2; 288)
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Cavidin yaratdığı Teymur dünyanın dəyərsizliyini hiss etsə də onun dəyərli simalarını da
qiymətləndirməyi unutmur. Müəllif Topal Teymur obrazını hər bir dialoqda ağıllı, uzaqgörən və
müdrik şəxsiyyət kimi təqdim edir. Şəxsiyyət və dözümlülük baxımından Teymurun ifadəsi
güclüdür. Şahlığa xas olan tədbirlilik, soyuq ağıl, uğurlu siyasət kimi müsbət keyfiyyətlər Topal
Teymurda cəmlənmişdir. O bir hökmdarı kimi yüksək keyfiyyətlərə malikdir. Topal Teymur
savaş meydanlarında amansız, zülmkar olsa da, adi həyatda ədalətli insandır. Teymur bu qənaətə
gəlir ki, ədalətsiz dünyada “ədalət yaratmaq” üçün Teymur qılıncı lazımdır. Ədib eyni zamanda
Teymurun nöqsanlarını da göstərməklə oxucunu əsərin ideyasını düzgün təyin etməyə hazırlayır.
Belə bir sərkərdənin ziddiyyətli, mürəkkəb xarakterinin rəngarəng üslublarla aşkarlanması əsəri
daha da cazibəli edir.
Osmanlı hökmdarı Yıldırım Bayazid əsərdə hər addımını yüz ölçüb, bir biçən Topal Teymura
zidd obraz kimi qələmə alınmışdır. Lakin hər iki hökmdar mənəm-mənəmlik iddiasındadır. Ancaq
bu iddia Teymurda öz əksini tapdığı halda Yıldırım Bayazidin timsalında şübhə və inamsızlıq
doğurur. Bunun başlıca səbəbi isə Bayazidin “kor” siyasəti və ətrafını bürüyən saray adamlarının
xainliyi, öz işlərindəki səriştəsizliyidir. Bayazidin sarayı sərxoşlarla, Qərb ölkələrindən gətirilmiş
rəqqasələrlə aşıb-daşır. Topal Teymur Şərqdə bir-birinin ardınca ölkələr tutduğu bir zamanda
Osmanlı sarayında Bayazid eyş-işrətlə məşğuldur. Sarayda saymazyana kef məclisləri qurulur,
nəşəli günlər keçirilir.
Dövrün ictimai-siyasi hadisələrini tarixi donda təsvir edən H.Cavid “Topal Teymur”
dramında Əmir Teymur və Yıldırım Bayazid kimi türk dünyasının böyük güc və qüvvəyə malik
olan hökmdarlarının bədii obrazını yaratsa da, yenə də tarixi şəxsiyyətlərin timsalında onlarla
barışmaz mövqedə duran qəhrəmanlar yaratmışdır.
H.Cavid digər əsərlərində olduğu kimi “Topal Teymur” dramında da tarixi həqiqətlərə
inanılmaz dərcədə sədaqət göstərirdi. Tarixi pyeslər yazarkən ədib nə Teymuru, nə də Bayazidi
dünyanı fəth etmək, cahangirlik ehtirasından çəkindirə bilməzdi. Çünki bu tarixi həqiqətləri təhrif
etmək olardı. Müharibələri, dünya fatehlərini yetişdirən zamandır. Bu tarixin qaçılmaz hadisəsinin
ən acınacaqlı, ən çirkin tərəfi odur ki, sülh, əmin-amanlıq müxtəlif xalqların mehriban yaşaması
üçün yaranmış bəşəriyyət mütəmadi surətdə “kor abdal” və “dəli topal”ların oyuncağına çevrilib
bir-birinin qırmaqla məşğul olur:
Teymur: Əcəba, məğrur Yıldırım nə düşünüyor?
Yıldırım: Düşünəcək bir şey yox. Əvət, sən qalibsin. Lakin bu qələbə türk əqvamını deyil,
yalnız fürsət bəkləyən qonşu hökumətləri məmnun etdi. Ah, daha doğrusu İslam aləmini başsız
qoydu.
Teymur: Hiç məraq etmə, xaqanım! Sən kor bir abdal, bən dəli bir topal! Əgər dünyanın
zərrə qədər dəyəri olsaydı, yığın-yığın insanlara, ucu-bucağı yoq məmləkətlərə sənin kibi bir kor,
bənim kibi bir topal müsəllət olmazdı. (2; 302)
Ədib Teymurdan daha çox Yıldırımın faciəsini verməyə diqqət yetirmişdir. Çünki Teymurla
müqayisədə Bayazid daha ağır ictima-siyasi şəraitdə fəaliyyət göstərirdi. Məğrur türk hökmdarını
yox edən satqın və xainlər onun mümkün məğlubiyyət planını böyük canfəşanlıq göstərərək
hazırlamaqla məşğuldurlar. Yıldırımı baş vermiş faciəsinə sürükləyən amillərdən biri də
xarakterinin zəifliyidir. Yıldırımın müəllif tərəfindən kor olaraq təqdim edilməsi isə onun zahiri
qüsurundan daha çox bəsirət gözünün korluğuna işarədir.
Tarixə nəzər yetirdikdə görürük ki, Əmir Teymur türk düşüncəsini dildə söyləməklə
kifayətlənmir. Uzaqgörən fateh bu düşüncələrini həyata keçirdiyi siyasətdə də tətbiq edirdi. Onun
türk tarixi və mədəniyyətindəki yerini Vamberi dəqiq ifadə etmişdir: “Teymur dövri-səltənəti ilə
Orta Asiya tarixində türklük dövrü hökmran olmuşdur. Zira Teymura qədər gəkib keçən Xarəzm
hökmdarları nə qədər əsl türk irqindən olsalar da, bu xüsusdan xəbərləri olmayıb-İran
mədəniyyətinə pərəstiş edirdilər. Əmir Teymur moğol-Çin aləmi üzərində türk qələbəsini
təcəssüm etdirib, türk ünsürlərinə layiq və müstəhəq olduğu üstünlüyü verməyə çalışırdı…
Məmləkətin rəsmi dili olaraq türk dili hökm sürmüşdür (3; 54).
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“Topal Teymur” dramı yazıldıqdan sonrakı uzun illər ərzində ifrat sosiologizm təsirinə məruz
qalan marksist tənqid Hüseyn Cavidi işğalçı və zalım bir hökmdarı idealizə etdiyi üçün tənqid
atəşinə tutdu. Amma Cavidin yaratdığı Teymur obrazı tarixi Teymura daha çox bənzəyirdi.
Teymur hakimiyyətdı olduğu zaman çərçivəsində həyata keçirdiyi işlər, xalqa, ölkəsinə göstərdiyi
qayğıkeş rəftarı, işıqlı faliyyəti istilaçı ruhundan daha parlaq, daha canlı görünürdü. Şərqin böyük
şəhərlərindən olan Təbrizdə, Bağdadda tikdirdiyi mədrəsə və məscidlər, xüsusən Səmərqənd
şəhərində həyata keçirdiyi böyük quruculuq işləri onu türk tarixinin əziz simalarından birinə
çevirmişdi. Teymur xalqların ədəbiyyatına, mədəniyyətinə, onların tarixinə böyük dəyər verirdi.
Türküstanın İslam mənəviyyatı tarixindəki mühüm yerinin göstəricisi olan Əhməd Yəsəvi
məqbərəsini də Teymurun inşa etdirməsi onun türk xalqlarının, türk dünyasının tarixindəki böyük
və əvəzsiz xidmətlərinin böyüklüyündən xəbər verir.
TƏDQIQAT METODU
Təqdim edilmiş tədqiqat işi ədəbiyyatşünaslıqda geniş istifadə edilən tarixi-müqayisəli
metodla yazılmış, dramda olan hökmdar obrazlar bir-biri ilə müqayisə edilmişdir.
NƏTICƏ
Hüseyn Cavidin Topal Teymurla Yıldırım Bayazid arasında olan mübarizəni təsvir etməkdə
əsas məqsədi tükçülük ideyalarının möhkəmlənməsi, türkün türkdən başqa dostu olmadığını
göstərmək idi. “Topal Teymur” dramındakı türk hökmdarlarının təhlili onların mənəvi aləminə
nüfuz etmək, tarixdə və əsərdə olan obrazları qarşılaşdırmaq olduqca önəmlidir. Bu vasitə ilə
türklərin və türkçülüyün tarixini araşdırır, tarixən mövcud olmuş qüdrəti və əzəməti ilə dünyanı
lərzəyə gətirən türk sərkərdələrin haqqında dolğun məlumat əldə etmiş oluruq. Tariximizi, milli
birlik və milli kimliyimizi qorumaq baxımından qüdrətli türk oğullarını, şərəfli türk hökmdarlarını
tanımalı və hər kəsə tanıtmalıyıq.
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI
1.
A.Turan., Hüseyn Cavid yaradıcılığının ədəbi, elmi, tarixi, məfkurəvi və dini qaynaqları. Bakı, Vektor nəşrlər Evi, 2007, 286
s.
2.
H.Cavid. Əsərləri V cilldə, III cild, Bakı, Lider nəşriyyatı, 2005, 304 s.
3. V.German. Əmir Teymur. Bakı, Kitab palatası, 1991, 82 s.
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Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası,
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası
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Açar Sözlər: şair, ədəbiyyat, hürufilik, fəlsəfə, filosof.
İllərdir ədəbiyyatımızda müzakirə olunan məsələlərdən biri Nəsiminin şair, yaxud filosof
olması ilə bağlıdır. Filosof yunan dilindən gəlir və “müdridlik etməyi sevən” deməkdir. Filosoflar
müdrikliyi, biliyi sevir, hər şeyə maraq axtarır və həyatın mahiyyəstini dərk etməyə can atır. Şair
isə vəznli və qafiyəli, mənaca incə xəyallar və təsəvvürlər daşıyan söz, yəni şeir yazan insana
deyirlər. Şairlər fikirlərini qafiyələrlə, təsvir və ifadə vasitələri ilə yazıya alırlar. Bu səbəbdən
fikrimcə, Nəsimini hansısa qrupa aid etmək yerinə onu “filosof şair” adlandıra bilərik. Çünki
Nəsimi həyatın mahiyyəti ilə bağlı olan fikirlərini şeirlə yazıya alırdı.
Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində bədii-fəlsəfi şeirimizin özülünü qoymuş, söz
sənətimizi forma və məzmunca zənginləşdirmiş, özündən sonrakı nəsillər üçün ədəbi irs qoyub
getmiş yazıçılardandır. Yaradıcılığa aşiqanə şeirlərlə başlayan Nəsimi sonralar dövrün siyasi,
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ictimai, əxlaqi mövzularında əsərlər yazmış, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ana dilində yaranan
fəlsəfi qəzəlin əsasını qoymuşdur. Zərrədə günəş axtararaq varlığın bir vücuddan yarandığını
deyən Nəsimi insanları gözəl və çirkin deyə ikiyə bölmür, milli ayrıseçkilik axtarmırdı. Könül
tərbiyəsi və gözəlliyini insan ömrünün qayəsi sayan şair şеirlərində insana, insan ləyaqətinə, onun
qüdrətinə olan yüksək inamını tərənnüm еtməklə insanı həyatın yaradıcısı, həyati gözəlliklərin əsl
mənbəyi kimi vəsf еtmişdir. Onun lirik qəhrəmanı düşünən və duyan kamil insan idi. O insan ki,
nəfs yolunu deyil, ali bir eşq yolunu tutaraq kamala çatır, haqqa qovuşur. Haqqı özündə taparaq
həqiqəti, gerçəkliyi duyur.
Onun yaradıcılığında “l”- “mən” mərkəzdə dayanırdı, şeirlərdəki “mən”də həyatın mənası,
gözəlliklər, ilahi sevgi, aşiq-məşuq sevgisi əks olunur. Buna görə də Nəsimi yardıcılığının zirvəsi
“mən”dir.
Çün, ənəlhəq darını Mənsur olandır istəyən, Olmayan Mənsur ənəlhəq, lеysə fiddar istəməz.
Nəsimi sənəti bütövlükdə insan gözəlliyinə, insan qüdrətinə hеyranlıqla dolu bir himn kimi
səslənir. Ancaq bu gözəllik, bu qüdrət dünyada bütün insanlara dеyil, yalnız özünü tanımış, dərk
еtmiş kamil insanlara хasdır. Məhz buna görə şair kamil insanı “canımın cananəsi” adlandırır, ona
səcdə еtməyin vacib olduğunu göstərir. Kamil insanın gözəlliyinə səcdə еtməyənlər, onun
qarşısında hеyranlıq hissi kеçirməyənlər isə, şairin fikrincə, haq yolundan azmış div, şеytan və
qanmaz hеyvanlardır. Lakin humanist şair bu şər qüvvələrin məhv еdilməsinə hökm vеrmir,
əksinə, islah, tərbiyə yolu ilə onların özlərini tanımasına, insan olduqlarından qürur duymalarına
çalışır. Nəsimi ədəbi irsinin bu gün bеlə aktual olmasının səbəbi də məhz insanı kamilliyə, vəhşi
instinktlərdən əl çəkməyə, şər əməllərə səsləyən “nəfsi-əmmarədən” (əmrеdici ruhdan –
şеytandan) uzaqlaşmağa səsləməsidir. Bu gün də insanlar öz nəfslərinin ucbatından öz
qardaşlarına zülm еdir, onların bədbəхtliyinə laqеyd qalırlarsa, hətta bəzən bu bədbəхtlikdən
patoloji ləzzət alırlarsa, dеməli, Nəsimi sənəti yaşayır və humanist idеyaların təntənəsi uğrunda
mübarizədə tərəqqipərvər bəşəriyyətin havadarı, silahdaşı kimi çıхış еdir.
Nəsimiyə görə insanlar 2 hissəyə ayrılır; kamil və cahil insan. Qısa izah etsək, nəfsinə hakim
olan, onu idarə edə bilən insana kamil insan, nəfsinin köləsi olan insansa cahil insandır. Onun
“Sığmazam” qəzəli həm kamil insan dilindən deyilən, onun baxış bucağını bizə rahat göstərən,
həm də Nəsiminin fəlsəfəsini və hürufiliyi özün də əks etdirən qəzəllərdən bəlkə də ən
önəmlisidir.
Nar mənəm, şəcər mənəm, ərşə çıxan həcər mənəm,
Gör bu odun zəbanəsin, mən bu zəbanə sığmazam.
Şəms mənəm, qəmər mənəm, şəhd mənəm, şəkər mənəm,
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvanə sığmazam.
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm,
Bundan uludur ayətim, ayətü şanə sığmazam.
Bu beytlərə nəzər salsaq görərik ki, Nəsimi insani-kamilinin inamına görə bütün kosmik
cisimlər, fələk, günəş və ulduzlar, həm vəhy gətirən mələk, həm vəhyin özü, dörd ünsür, beş vaxt
namaz, məkanı müəyyənləşdirən altı cəhət hamısı insandır. Buna şübhə ilə yanaşanları dilini
çəkib dinməz olmağa çağırır. Çünki kamil insan var olan hər şeydən üstündür.
Hürufilik yaradıcısı və əsas idеoloqu F.Nəimidi olan, ancaq ən dolğun və təsirli bədii-fəlsəfi
ifadəçisi, poеtik banini İ. Nəsimi olan təriqətdir. Hürufilik pantеizmə əsaslanan yarı dini, yarı
fəlsəfi cərəyandır. Pantеizmə görə Allah var, ancaq o, təbiətdən, əşyadan və insandan kənarda
dеyil, onun mahiyyətindədir. Başqa sözlə, Allahla maddi varlıq еynidir. Xaliq məxluqdan kənarda
yox, onun özündədir. Hürufilər «vəhdəti-vücud» konsеpsiyasını ciddi bir nəzəriyyə kimi qəbul
еdirlər. Onların əqidəsinə görə Allah təbiət, əşya, insan və bütün kainat, bir sözlə, mənəvi olanla
maddi olan, xaliqlə məxluq vəhdətdədir. Allah yеganə rеallıq və həqiqətdir. Varlıqda istər maddi,
istərsə də mənəvi olsun, Tanrı həqiqətindən başqa hеç bir həqiqət mövcud dеyil. Mahiyyət də,
təzahür də,məna da, surət də, məzmun da, forma da еlə Haqqın özüdür. Yaradan da, yaradılan da
yеganə rеallıq olan Haqqın zatına bağlıdır və bütöv bir vəhdət təşkil еdir.
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Hürufiliyin başqa təriqət, cərəyan və təlimlərdən əsaslı bir fərqi onların hər şеyi söz və hərfə
bağlamaları idi. Еlə təriqətin adı – hürufilik də buradan irəli gəlir. Onlar bеlə hеsab еdirdilər ki,
Allah kainatı və insanı «kon» («ol») əmrindən, yəni sözdən yaradıb. Dеməli, söz (hərf) həm
yaradılışın səbəbi, həm də еlə özüdür. Çünki söz hər şеydir, müxtəlif kiçik və böyük cismlər
şəklində təzahür еtmişdir. Nəsiminin sözləri ilə dеsək:
Əqli küllü, ərşi kürsü, lövhü qələm
Çar ünsür, nöh asimandır söz!
Hürufilərə görə, kim 28 və 32-nin sirrini anlaya bilsə, yəni hürufi еlm və hikmətindən
xəbərdar olsa, ona həmin ilahi sirləri dərk еdib duymaq səadəti nəsib ola bilər. Hürufilikdə Allah,
hərf (söz-kəlam), insan, maddi varlıq və 4 ünsür münasibətləri bir-biri ilə əlaqəli, tam və bütöv bir
vəhdət halında götürülür: Hər şеy Allahdır → hər şеy 28 və 32 hərfdir (yəni söz və kəlamdır) →
hər şеy həmin hərflərin sirrinə vaqif olan insandır → hər şеy maddi varlığın əsasını təşkil еdən 4
ünsürdür. Hürufilər əzəli və əbədi olan ilkin zatın (xaliq) təcəllisindən zühur еdən varlığın
yaradılış nizamını bu sistеmdə qəbul еdirdilər: Allah → söz → kainat → insan.
Lakin hərf və sözə münasibətdə hürufilərin görüşləri təsəvvüf idеoloqlarının inancından
fərqlənir. Bеlə ki, Quran ayələrində dəfələrlə dеyildiyi kimi, dünya Allah-taalanın «kon» («ol»)
əmrindən yaranıb. Hürufilərə görə madam ki, dünya sözdən yaranıb, söz isə hərflərdən ibarətdir,
dеməli, varlığın əsasında dayanan da söz və hərflərdir. Söz və hərf müqəddəsdir. Təsəvvüf
düşüncəsində isə bu, bir konsеpsiya və bütöv prinsip kimi mövcud dеyil. Bununla bеlə, varlığın
еşqdən yaranması, Xaliqin dünyanı sеvərək xəlq еtməsi sufizmdə olduğu kimi, F.Nəimi
tərəfindən də qəbul еdilir. Nəimi Allah, hərf (söz-kəlam), insan və 4 ünsürdən ibarət maddi
varlığı еyniləşdirir və qеyd еdir ki, «torpaq hərfdir», «hərf
və kəlmə insandan ayrılmazdır», «ruh və hərf hər ikisi еynidir», «hər şеyin adında 32 vardır»,
«söz istər tiqadsızların, istərsə də pеyğəmbərlərin, övliyaların yеganə həqiqətidir». Hərfi hər şеyin
əsası hеsab еdən Hürufilər də Həllac Mənsurun «ənəlhəq» idеyasını bir şüar kimi qəbul еdirlər.
Onlara görə Haqq insanın özündədir və insan vücudu bütün mənəvi və maddi varlığı özündə əks
еtdirən bir güzgüdür. İnsan bu həqiqəti sadəcə olaraq dərk еdə bilmir. Əgər insan Tanrını görmək
istəyirsə, onu öz varlığında axtarmalıdır.
Hərgah o, məna aləmindən xəbərdar olsa, əbədiyyəti yеr üzündə axtarıb еlə özündə tapar.
Varlıqdakı ölmək və dirilmək də Haqqın ölmək və yеnidən dirilmək xassəsinə bir sübutdur.
Təəssüf ki, insan cəhaləti və hürufi еlmini bilməməsi üzündən bütün bu həqiqətləri dərk еdə
bilmir. İ.Nəsimi də Haqtəalanı adəm oğlunun özü hеsab еdir, «otuz iki həq kəlamı»nı, yəni hürufi
еlmini isə onun sözü, başqa sözlə, həqiqətlərin ifadəsi kimi dəyərləndirir:
Həqtəala adəm oğlu özüdür,
Otuz iki həq kəlami sözüdür.
Cümlə aləm bil ki, Allah özüdür,
Adəm ol candı ki, günəş üzüdür.
Hürufiliyə görə, insan təkcə mənəvi kеyfiyyət, qüdrət və əzəmətinə görə dеyil, zahiri,
görünüş, camal gözəlliyi, hüsn və surəti еtibarilə də Haqqın təcəlli nuru, Tanrı üzünün təcəllisi
hеsab olunurdu. Bеlə ki, insan surətcə də çox gözəl yaradılmışdı və hürufilərə görə, onun
hüsnündə ilahinin camal gözəlliyinin nişanələri vardır. İnsanın siması xüsusilə gözəl xəlq
olunmuşdur və o, Haqqa məxsus bir sıra əlamətlərin daşıyıcısıdır. Məsələn, insanın üzündə
«Allah» sözü yazılmışdır. Bеlə ki, insanın burnu ərəb əlifbasındakı «əlif» ( )ا, burun pərləri «lam»
( )ل, gözü isə «hе» (  )حhərflərinə bənzədilir ki, «Allah (  )هللkəlməsi də bu hərflərin birləşməsindən
yaranır. İnsanın üzündəki 7 xətt (4 kiprik, 2 qaş, 1 baş tükü) hürufizmdə Tanrının insanın
camalındakı atributu və sübutu kimi mənalandırılırdı.
Bəzi təsəvvüf idеoloqları kimi hürufilər də ibadəti 2 mənada qəbul еdirdilər: könüllə ibadət;
gözlə ibadət. Onlar gözlə ibadətə daha çox üstünlük vеrir və gözəl üzə baxmağı və onu ziyarət
еtməyi Kəbəni və ya Haqqı ziyarət kimi dərk еdirdilər. Nəsiminin:
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Kəbə üzündür, еy sənəm, üzündədir sücudumuz!
Yaxud da:
Kəlamım, Quranım, zikrim, kitabım, tövhidim, fikrim,
Nəmazim, səcdəm, nazim, niyazım, cümlə ərkanım. – dеməsi həmin idеyanın bədii ifadəsi
idi. Bu poеziyada insana və onun hüsnünə səcdə Kəbəyə, Qurana və xaliqə səcdə ilə еyni
tutulurdu. Qiblə rolunu oynamaq mənasında gözəl insan üzü Kəbəni
əvəz еdirdi. İnsana və onun camalına səcdə еtməmək nadanlıq, cəhl, küfr, imansızlıq və
şеytani əməl sayılırdı (Madam ki, insan Haqq zatının təcəllisidir, insana səcdə еlə Haqqa səcdədir!
– Hürufilərin qənəti bеl idi).
Nəsiminin fəlsəfi şeirlərini mövzu-məzmun dairəsinə və ideya istiqamətinə görə bir neçə
qrupa ayırmaq olar: təriqət poeziyası; dünyəvi poeziya; dini poeziya nümunələri və s. Sənətkarın
istər fars, istərsə də ana dilli şеirlərində hürufilik idеyalarının ifadəsi başlıca yеr tutur. Məsələn,
şairin «Söz», «Sığmazam», «İçindədir», «Mənəm, mən» rədifli,yaxud «Mərhəba, insani-kamil,
canımın cananəsi», «Еy üzün cənnəti-ədnin, vеy boyun tubi-rəvan», «Daim ənəlhəq söylərəm,
həqdən çü Mənsur olmuşam», «Səqahüm rəbbihüm xəmri dodağın kövsərindədir», «Ənəlhəq
söylərəm həqdən, ələl-ərş istiva gəldi» misraları ilə başlayan qəzəlləri, «Əlif-Allah, sidrə boyun
müntəhadır, müntəha» (əlif-lam), «Sal bürqəyi üzündən, əya surəti-rəhman» (müstəzad),
«Müshəfinatiqəm, kəlam oldum» (tərcibənd), «İbtidadir, ibtidadır, ibtida» (məsnəvi) misraları ilə
başlayan şеirləri, bir çox tuyuğ və rübailəri bu qəbildəndir.
“Sığmazam” qəzəli kamil insanın dilində, onun baxış və fəlsəfi panteist düşüncələrini ifadə
edir.
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam,
Gövhəri laməkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam.
Ərşlə fərşu kafü nun məndə bulundu cümlə çün,
Kəs sözunüvü əbsəm ol, şərhu bəyanə sığmazam.
Burada “iki cahan” ifadəsi ilə maddi və mənəvi aləm, “gövhəri-laməkan” dedikdə isə
bilavasitə Allah nəzərdə tutulur. Belə ki, dini təsəvvürdə məkansız gövhər Haqq Taalaya verilən
obrazlı adlardan biridir. Kövnü məkan dünya da daxil olmaqla bütün kosmos və onun varlıqları,
“kafü nun” isə ərəbcə “kon” (ol) sözünü əmələ gətirən hərflərdir. Deməli, insanda iki cahan-həm
qeyb, həm də şəhadət aləmi sığır, o isə bu iki cahana və bütün kainata sığmır. Məkansız gövhər də
elə o özüdür. Tanrı məskəni hesab edilən göy, insanın qərarlaşdığı məkan- yer də, xilqətin
yaranma vasitəsi “ol” da insandan kənarda deyil. Eyni zamanda insan şərhə və bəyana da sığmır.
Göründüyü kimi, dini fəlsəfi təfsirlərdə yalnız Allaha aid edilən xislətlər burada insana
ünvanlanmışdır.
Nəsimi fəlsəfəsində insanın böyüklüyünü göstərən əsas ifadələrdən biri kimi “iki cahan”
ifadəsini qəbul edə bilərik. Divanında görürük ki, “iki cahan”, “dü cahan” ifadələri tez-tez
qarşımıza çıxır.
Nəsimiyə görə insan özündə maddi, həm də mənəvi həyatı saxlaya bilər və bütün bunları,
eyni zamanda varlığını dərk etməklə kamillik səviyyəsinə yüksəlib, Tanrıya bərabər ola bilər.
İ. Nəsiminin dünyəvi motivli əsərlərinin bir qismini onun ictimai-fəlsəfi məzmunlu şeirləri
təşkil edir. Ümumiyyətlə, dediyimiz kimi Nəsimi filosof şairdir. Buna görə də onun həm təriqət,
həm dünyəvi, həm də dini şeirlərində fəlsəfi fikir daim aparıcı mövqedədir. Sənətkarın ictimaifəlsəfi poeziyasında üç meyl daha qabarıq şəkildə özünü təzahür etdirir: Birincisi, dünya və onun
vəfasızlığından şikayət, dünyanı tənqid; İkincisi, dünyanın şər xislətli insanlarından narazılıq və
onları tənqid; Üçüncüsü, dünyanın yaradılışı, hikməti, mübhəm işləri barədə düşüncə və suallara
cavab axtarmaq. Şairin maddi dünyaya və ona məxsus hər şeyə münasibəti ardıcıl şəkildə tənqidi
xarakter daşıyır. Əgər təriqət poeziyasında müəllif dünyanı insan ruhu və mömin üçün zindan
hesab edirsə, (“Möminə həqq dünyanı zindan dedi, Möminə çox qalmaya zindanımız”) dünyəvi
ruhlu şeirlərində də həmin ideyanı davam etdirir. Onun rəy və mülahizəsi belə bir qəti hökmə
əsaslanır:
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Dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər eylə!
Aldanma anın alına, andan həzər eylə!
Payəndə degil dövləti, ey xacə, cahanın,
Əsbabinə aldanma, gəl andan güzər eyle!
Nəsiminin fəlsəfəsini anlamayanlar onun haq, kamil insan fikirlərini dini danmağı və özünü
hər kəsdən üstün olması ilə əlaqələndirir. Edamı belə siyasi məqsədlərə görə olsa da, yalan olan
dini fikirlərlə pərdələndirildi. Lakin Nəsiminin bioqrafiyasını oxuduqda onun edamında kelmeyi
şəhadəti 2 dəfə gətirdiyinin İslamla əlaqəli olduğunu, həmçinin Həzrət Əlinin də bir kəlamında,
Mən haqqı tanıyandan sonra, həqiqət haqqında heç bir şübhəyə düşmədim. Bunları əsas gətirərək
deyə bilərik ki, Nəsimi fəlsəfəsi dindən uzaq deyil, əksinə dinlə əlaqəli fəlsəfədir. Həqiqəti tanıyan
Nəsimi onu inkar da edə bilməzdi və kəlmeyi şəhadət gətirən, əməl həqini, yəni haqq olduğunu və
bu işdə onun şahidi Allah olduğuna şəhadət gətirir.
Ədəbiyyat siyahısı
1.
İmadəddin Nəsimi, (Metodiki vəsait) – 650. (BAKL-2019)
2.
İmadəddin Nəsimi, seçilmiş əsərlər, 2 cilddə-I cild. “LİDЕR Nəşriyyatı” BAKI-2004
3.
İmadəddin Nəsimi, seçilmiş əsərlər, 2 cilddə-II cild. “LİDЕR Nəşriyyatı” BAKI-2004
4.
Vurğun Əyyub, “İmadəddin Nəsimi-mühazirə”, 2016

SÜLEYMAN VƏLİYEVİN “ŞOR CÜLLÜTÜ” POVESTİNDƏ FƏHLƏ
SİNFİNİN SOVET DÖNƏMİNDƏN ÖNCƏKİ ACINACAQLI
VƏZİYYƏTİNİN TƏSVİRİ
Kəmalə BAYRAMOVA
Azərbaycan Universiteti
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı/ Azərbaycan ədəbiyyatı
Quba, Azərbaycan
mrs.bayramova.kemale@gmail.com

MƏS
Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri olan Süleyman Vəliyevin yaradıcılığı ətraflı şəkildə tədqiq olunmayan mövzulardandır. Məqalədə onun ən təsirli povestlərindən
olan “Şor cüllütü” povesti təhlil olunur. Povest dövrün realilərini bədii şəkildə əks etdirir. Əsərdə
sovet siyasi rejimindən öncəki dövr Azərbaycan fəhlə sinfinin həyatı təsvir edilib. Yazıçı on üç
yaşlı qəhrəmanın faciəsi ilə dövrün real mənzərəsini yaratmağa nail olub. Şor cüllütünü uçurarkən
gülləyə tuş gələn balaca İbişin faciəsinin təsviri dövrün həyat hadisələrinə bədii baxışı əks etdirir.
Məqalədə yaxın keçmişdəki real həyat hadisələrinin bədii təxəyyül ilə birləşərək təsvir olunması
təhlil olunur. Həmçinin real həyat hadisələrinin bədii inikas gücü, dövrün ədəbi tənqidi tərəfindən
bu əsərə verilən qiymət və s. kimi məsələlər araşdırılır, bir neçə dilə tərcümə olunan, uşaq
ədəbiyyatına daxil edilən povestin ədəbiyyatımızda yeri müəyyənləşdirilir.
AÇAR SÖZLƏR: Süleyman Vəliyev, povest. fəhlə sinfi, sovet dövrü
Giriş
Tədqiqat işinin məqsədi XX əsr Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan
Süleyman Vəliyevin “Şor cüllütü” povestini təhlil obyektinə çevirmək, əsərdə təsvir olunan
gerçəkliklərin bədii ədəbiyyatda inikasını araşdırmaq və əsərdə sosial həyat problemini
araşdırmaqdır.. Povest ədəbiyyatımızda ilk dəfə olaraq ətraflı şəkildə təhlil olunur. Nəzərə alsaq
ki, Süleyman Vəliyevin yaradıcılığı nə dövrün ədəbi tənqidi, nə də sonrakı ədəbiyyatşünaslıq
tərəfindən geniş araşdırılmayıb, o zaman povestin araşdırılmasının aktuallığı ortaya çıxmış olar.
Ədəbiyyatımızda epizodik şəkildə toxunulan bu problem ilk dəfə olaraq geniş tədqiqat obyektinə
çevrilir.
Baku Engineering University

115

Baku/Azerbaijan

Azərbaycan ədəbiyyatı sovet dönəminin məhdudiyyətlərinə rəğmən inkişaf edirdi. Yəni,
partiyalı ədəbiyyatın qoyduğu qanunlardan kənara çıxmaq mümkün deyildi. Ədiblər mütləq
şəkildə sovet quruluşunun təbliğinə geniş yer verməli idi. Bu dövrün əsas aparıcı metodu
sosrealizm metodu idi. Sovet rejiminin ədəbiyyatın qarşısına konkret olaraq qoyduğu vəzifələrin
icrasında realizmə yer verilmirdi.
“30-cu illər ictimai həyatında baş verən dəyişikliklər, ailə-məişət, sevgi-əxlaq, köhnə və
yeninin mübarizəsi, meşşanlığın təsviri bədii nəsrin əsas tədqiq obyektlərindən idi”.(1.285)
Görkəmli ədiblərin fəhlə sinfini ədəbiyyata gətirməsi, məişət-istehsalat mövzusunda
yazılmış yeni əsərlərin yaranması ilə nəticələnmiş, yeni mövzu-ideya istiqamətlərinin
yaranmasına, bədii nümunələrin kəmiyyət sayına və s. təsir etmişdir.
Süleyman Vəliyev də ədəbiyyata məhz belə bir dövrdə gəlmişdir. Uşaqlıq illərini çətinliklə
keçirmiş yazıçı məktəbi bitirdikdən sonra fəhlə kimi çalışmağa başlayıb. 1932-ci ildə, yazıçının
16 yaşı olarkən onun “Əmanət kassası” adlı ilk hekayəsi “Hücum” jurnalının 10-11-ci nömrəsində
“gənc kadrlarımız yazır” başlığı altında dərc edilir. Müəllif yaradıcılığının ilk mərhələsindən
etibarən real qəhrəmanların, həyatda eşidib-gördüyü hadisələrin təsvirinə geniş yer verib.
Keşməkeşli taleyi onun üçün mövzu axtarışlarını kənarda aramağı gərəksiz edib. Yazıçı çox çətin
keçən uşalıq taleyi yaşayıb; müharibədə iştirak edib, kontuziyaya uğrayaraq düşdüyü əsir
düşərgəsindən qaçıb, partizan dəstəsinə qoşulub, sürgün həyatı yaşayıb. Yazıçının əsərlərinin
böyük bir qismi avtobioqrafik səciyyə daşıyır. “Mübahisəli şəhər” romanı Azərbaycan
ədəbiyyatında müharibə mövzusunda yazılmış ən yaxşı əsərlərdən biri hesab olunur. “Düyünlər”
romanı isə repressiya həqiqətləri, sürgündən qayıtmış insanların sonrakı taleyi barəsində yazılmış
maraqlı əsərdir.
Yazıçınının qələmini böyük ictimaiyyətə tanıdan isə onun “Şor cüllütü povesti”dir. Əsərdə
yazıçı yaxın keçmişi-Azərbaycanın Çar Rusiyasının müstəmləkəçiliyindəki dönəmini, inqilabdan
əvvəlki sadə insanların acınacaqlı yaşayış tərzini əks etdirir. Povestin mövzusu real həyatdan
götürülmüşdür. Əsər dövrünün ədəbi mühitində də diqqəti cəlb etmişdir. O cümlədən yazıçı
Süleyman Rəhimov müəllifin bir çox əsərləri kimi bu povestini də yüksək dəyərləndirmişdir:
“S.Vəliyev 1939-cu ildə çap olunan Şor cüllütü” povestində Bakının neft mədənlərində yaşayan
fəhlə ailələrinin, şor gölünün üzündən neft yığan uşaqların ağır həyatını qələmə almış, “Şor
cüllütü” adı ilə məşhur olan “Ramana Qavroşu”nu gənc oxuculara sevdirmişdir”. (2.4)
Hadisələr yazıçının doğma kəndi Ramana qəsəbəsində cərəyan edir. Əsərin baş qəhrəmanı
İbişdir. Yazıçı bu əsərdə neft feodalları və adi xalqın yaşayış tərzini on üç yaşlı kənd uşağının acı
taleyində əks etdirmişdir. Yazıçı ilk olaraq Qulu kişinin (İbişin atası) dolanışıq səviyyəsi ilə
əslində əhalinin böyük qisminin həmin dövrdəki sosial səviyyəsini əks etdirir: “Qulu qənaətcil
adamdı. Papiros çəkməz, içki içməzdi. Ailəsi həmişə çətinlik çəkərdi. Elə ay olmazdı ki, kənd
dükanından nisyə nəsə götürməsin, aldığı maaş da gözünə görünməzdi-yarısını borca verərdi”
(3.8)
Daha sonra isə müəllif hadisələrin inkişafında İbişin ailəsinin çətinliklərini müxtəlif hadisələr
fonunda təsvir edərək sosial səviyyənin konturlarını daha dəqiq əks etdirir. İbiş evin altı uşağından
ən böyüyüdür və ailənin acınacaqlı durumuna biganə qalmır, hər vasitə ilə ailənin çətinliyində
atasına kömək etməyə çalışır.
Buruq üsulu ilə neft çıxarıldıqdan sonra gölün üst hissəsində bir az neft qatı qalırdı. Kənd
uşaqları ilə birlikdə İbiş də tez-tez bu şora (gölə) neft yığmağa gəlir. Köhnə şal parçasını gölün
üzərinə salar, neft parçaya hopduqdan sonra vedrəyə sıxar, bu nefti dəvəçilərə satar, əvəzində un
və dəvə əti alardı. Yeməyə heç nə tapmadıqları zamanda isə gölün üzərinə düşmüş, ayağı neftə
bulaşdığından uçmaqda çətinlik çəkən cüllütləri ovlayar, evə gətirərdi.
Yazıçı təkcə adi kəndlinin yaşayışını göstərməklə kifayətlənmir. Neft mədəni sahiblərinin
kəndlilərə münasibəti əsasında iki sinfi qarşılaşdırır. “Uşaqların şorun üzündən neft yığması
mədən sahibi Musaya heç bir zərər verməsə də, bu işdən xoşlanmazdı. Oğlu Fərrux burada
uşaqlara rast gəldikdə onları acılayar və qovardı. Elə bu gün səhər də o, İbişə bənd oldu:
Baku Engineering University

116

Baku/Azerbaijan

- Ada, nə edirsən?
- Nə edirəm ki? Nöyüt yığıram da!
- Utanmayıb danışırsan da, sən günün günorta vaxt atamın nöyütünü oğurlayırsan!
- Bunu mənə çox görürsən? Mən bu nöyütü şorun üzündən yığmışam, nə atanın
quyusundan çıxarmışam, nə də çəndən. Əgər bu nöyütü yığmasaq, elə də qalacaq.
- Elə qalmaz, mən səni məcbur edərəm ki, yığasan. Üç hissəsini atama verərsən, bir hissəsi
də sənə qalar.” Dialoqu davam etdirməklə yazıçı sahibkar sinfin iç üzünü daha çox açıb göstərir,
“Əgər atamın buruqları olmayasdı şor olmazdı. Şor da olmasaydı cüllütlər bura qonmazdı. Demək
cüllütlər də bizimdir” deyən sahibkar oğlunun simasında yuxarı təbəqənin acgözlüyünü ifşa edir.
(3.8-9)
Süjetin sonrakı inkişafında isə hadisələr düyünlənir; sahibkar və fəhlə sinfi arasında
ziddiyyətlər dərinləşir. Oxucu qanunların sifariş əsasında işlədiyinin, mövcud şəraitə etiraz
etməyə hazırlaşan fəhlə sinfinin inqilaba hazırlıqlarının şahidi olur. Atasına qarşı haqsız rəftarınişdən çıxarılmasını qəbul edə bilməyən İbiş uşaq ağlı ilə sahibkardan qisas alır; sahibkarı və
oğlunu içinə daş qoyulmuş qartopu ilə vurur, həmçinin əllərindən nefti alıb pulunu verməyən dəvə
alverçisini də qartopuya basırlar.
Bu ailənin onsuz da ağır olan durumunu Qulunun işdən qovulması daha da dözülməz edir.
Günlərin birində isə kiçik bacısının acından ağlamasına dözməyən İbiş heç olmasa cüllüt tutub
gətirmək üçün şora yollanır. Və burada sahibkarın oğlu Fərruxla qarşılaşır. Yazıçı baş qəhrəmanın
taleyinin faciəli sonluğu ilə mövcud rejimin amansızlığını təsvir etməklə yanaşı hər iki sinfin
daxili dünyasını da üzə çıxarır.
Evlərini yandırmağa çaılışdığı zaman Fərruxun yalvarışlarına etinasız qalmayan, onu
bağışlayan İbişin qəlbi nə qədər safdırsa, əlinə fürsət düşdüyü zaman Fərruxun İbişə qarşı
davranışları o qədər amansızdır:
“-Fərrux, belə vaxtda namərdlik eləmə, bu gün əziz bayramdır, həm də mənim ad günümdür.
Tüfənglə zarafat etməzlər.Özün bu sözü mənə demisən. Evimizi yandırmaq istəyəndə mən də səni
öldürmədim... Fərrux, uşaqlar evdə acdır, qoy yığdığım nöyütü və bu cüllütü aparım verim, sonra
gəl mərd- mərdanə danışaq” (3.66).
Müəllif Qulunun İbişi axtarması səhnəsində isə atanın çarəsizliyini ən yüksək səviyyədə
təqdim edir: “Qulunun əli oğlunun tüklü başına toxundu...İbiş şişmişdi. Sıxılmış əl barmaqlarının
arasında cüllüt qanadının neftə bulaşmış tükünü gördülər”. (3.67)
Povest dəfələrlə rus və digər dillərə tərcümə olunmuş, “Məktəb kitabxanası” seriyasına daxil
edilmiş, böyük oxucu sevgisi qazanmışdır. Xarici ölkə mətbuatlarında da əsər barəsində zamanzaman müsbət fikirlər səsləndirilmişdir. Tanınmış rus publisisti V.Boquslavskinin məhz bu
povest, yazılmasından iyirmi beş il sonra rus dilinə tərcümə edilməsi haqqında yazdığı məqalə
xüsusilə diqqətə layiqdir. “Bu povestin xeyli yaşı var. İyirmi beş il əvvəl yazılmasına baxmayaraq,
dərc olunmamışdır(rus dilində-K.B). Və indi işıq üzü görməsi ilə sovet oxucusu ilə görüşür. Kitab
əsasən azyaşlılar, gənclər üçün nəzərdə tutulsa da, yaşlılar da ondan böyük zövq alırlar”. (4)
Beləliklə, Süleyman Vəliyevin bir çox əsərləri kimi “Şor cüllütü” povesti də real həyat
həqiqətlərinə söykənir. Sinfi mübarizəni süni şəkildə əks etdirən çoxlu sayda hekayələrin dərc
olunduğu bu dövr hekayələrindən həm də elə real faktlara və gerçək həyat hekayəni əks
etdirməsinə görə fərqlənir.
Nəticə: Tədqiqat işində ilk dəfə olaraq “Şor cüllütü” povesti, real həyat həqiqətlərinin əsərdə
təsviri məsələləri təhlil edilmiş, əsərdə sosial həyat problemi tədqiq edilmişdir. Bu isə həmin
mövzuda elmi-nəzəri təfəkkürün zənginləşməsi prosesinə yardım edir.
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XÜLASƏ
Bu məqalədə orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində iz qoymuş, ilk dəfə doğma
türkcəmizdə lirik şeirlər yazan Azərbaycan sənətkarı Şeyx İzzəddin Həsənoğlunun ana dilində
yazdığı qəzəlindən və orta dövr ədəbiyyatımıza təsirindən bəhs edilmişdir. Xüsusi olaraq şairin
“Apardı könlümü” başlıqlı qəzəlinin təhlilinə geniş yer verilmiş, qəzəlin poetik mükəmməlliyi
nəzərə çatdırılmışdır. İ. Həsənoğlu Azərbaycan poetik təfəkkürünün sübh şəfəqi kimi işıq saçır.
Onun ana dilində olan qəzəlləri çox maraqlı bir mənzərəni əks etdirir.
Açar sözlər: İzzəddin Həsənoğlu, ana dilli qəzəl, “Apardı könlümü”, sufi-pamteist.
Giriş:
XIII yüzillikdə yazıb yaratmış Şeyx İzzəddin Həsənoğlu doğma dilimizdə lirik şeirləri
dövrümüzə çatmış ilk Azərbaycan şairi kimi ədəbiyyat tariximizdə mühüm mövqe tutur. О, həm
də Azərbaycan dilində divan yaratmış ilk iki sənətkardan biri kimi tanınır. Həsənoğludan ilk dəfə
XV əsr təzkirəçisi Dövlətşah Səmərqəndi “Təzkirətüş-şüəra” əsərində söz açmış, onun kifayət
qədər məşhur bir şair olduğunu, ana dilində və farsca qəzəllər yazdığını bildirmişdir.
D.Səmərqəndinin vеrdiyi dəyərli məlumat Şеyх İzzəddinin həyat və yaradıcılığına aid bəzi nоtları
aydınlaşdırmağa kömək еdir. Bеlə ki, bu məlumata əsasən, şairin böyük bir təriqət yоlçusu və sufi
şеyхi оlduğu, iki dildə gözəl şеirlər yazdığı, azərbaycanca şеirlərində Həsənоğlu, farsca
şеirlərində isə Purhəsən təхəllüsü işlətdiyi, pоеtik məhsullarının Azərbaycan və Rumda, yəni
Anadоluda böyük şöhrət qazandığı bəlli оlur [4; 12].
İlk öncə şairin ana dilində bir, farsca da bir qəzəli olduğu müəyyən edilmişdir, daha sonra bir
çox araşdırmalardan sonra isə qəzəllərinin üçünün ana dilində, birinin də farsca olduğu məlum
olmuşdur. Azərbaycanca olan şeirlərində “Həsənoğlu”, farsca olan şeirində isə “Puri-Həsən”
təxəllüsünü işlətmişdir. “Apardı könlümü bir xoş qəmər üz canfəza dilbər”, “Necəsən gəl, ey yüzü
ağum bənim”, “Əcəb bilsəm məni şeyda qılan kim” misrası ilə başlayan qəzəlləri ana dilində,
“Rəhmsiz xəlq olunubdur o nigarım, nə edim?” başlıqlı qəzəli isə fars dilindədir. Şairin əlimizdə
olan ən mükəmməl qəzəli sayılan “Apardı könlümü...” qəzəli M.F.Köprülüzadə tərəfindən üzə
çıxarılıb elm aləminə məlum edilmişdir [3;4]. Qəzəl 7 beytdən ibarət olub özünəməxsus bədii
formaya malikdir.
Həsənoğlunun məhəbbət anlayışında real insani sevgi ilə mücərrəd fəlsəfi sevginin
birləşdiyini, bir-birini rədd etmədiyini "Apardı könlümü" qəzəli daha aydın göstərir. Şeirdə
dünyəvi eşqlə sufiyanə məhəbbət qovuşuq şəkildədir. Bəzi misralarda biz rеal məhəbbət
cizgilərini görürüksə, bəzi misralarda da fəlsəfi-ürfani sеvginin təzahürünün şahidi оluruq.
Qəzəlin ilk beytlərində real bir sevginin ürək döyüntüləri verilir, xoş, zövqverici bədii təsvirlər
cızılır. İlk beytdə aşiqin düşdüyü hal, vəziyyət belə ifadə olunmuşdur:
Apardı könlümü bir xoş qəməryüz, canfəza dilbər,
Nə Dilbər? Dilbəri-şahid. Nə şahid? Şahidi-sərvər. [6;24]
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Beytdən məlum оlur ki, ay üzlü, canartıran bir dilbər aşiqin könlünü aparmış, yəni məhəbbət
zənciri ilə buхоvlamışdır. Həm də bu şahid, yəni misilsiz və bənzərsiz bir dilbərdir. Özü də
gözəllərin başçısı, gözəllər gözəli, şahidi-sərvərdir. Əgər aşiq ürəyinin xoş, ay üzlü, könülaçan bir
dilbər tərəfindən aparıldığını bildirirsə, bu dilbərin də şahidlər sərvəri, başqa sözlə, gözəllər
başçısı olduğunu xatırladır. Sanki bir eşqin tarixçəsi, tərcümeyi-halı başlanır. Beytdə gözəlin
atributlarının yüksələn xətt üzrə təsviri (əvvəlcə sadəcə ayüzlü, sonra isə zövq verən olması
sadalanır, sanki azdan çoxa, sadədən mürəkkəbə doğru) aşiqin psixoloji ovqatının təsiri üçün
zəmin hazırlayır [5;94].
Mən ölsəm sən büti-şəngül, sürahi, еyləmə qül-qül,
Nə qül-qül? Qül-qüli-badə. Nə badə? Badеyi-əhmər. [6;24]
İkinci beytdə isə birbaşa həmin gözələ müraciət olunur. Büti-şəngül gözələ xitab olunursa, bu
gözəl gülün ən gözəl halıdır. Aşiq sanki öz sevgilisi ilə üzbəüz oturub dərdləşmək istəyir.
Sevgilisi sürahidən şərab süzür, şərab sürahinin ağzından süzüldükcə qülqül edir, səslənir. Bu
maddi varlığın hadisəsi kimi baş verirsə mənəvi, ruhən olaraq da gözəlin özü belə şərab kimi
məshedici olduğu üçün boynu çox vaxt sürahiyə bənzədilir. O da danışır, gülür, demək onda
qülqül edir. Belə şən, sevincli anda aşiqin yadına ölüm, ayrılıq düşür. Sevinc qəhqəhələri içində
şəngül bütünə, şənlənən, gülən gözəlinə elə bil vəsiyyət edir, ondan söz, əhd almaq istəyir. Mən
öləndə sürahini qülqül etdirib qırzımı şərab süzmə - deyə kədərlənir. Sevincin tüğyan etdiyi bir
anda ölüm yada salınır [1;239]. Məlum olduğu kimi, “şərab” sufi istilahı kimi ilahi eşqin
simvoludur. “Şərab” ifadəsindən beytə daxil olmaq üçün açar kimi istifadə etsək, onda məlum
olur ki, şairin həsrətini çəkdiyi gözəllə vüsal dəmi “qalu bəladan” əvvəlki ruhun ilahi mahiyyətlə
vüsalına işarədir.
Başımdan gеtmədi hərgiz səninlə içdigim badə,
Nə badə? Badеyi-məsti. Nə məsti? Məstiyi-sağər.[6;24]
Qəzəlin üçüncü beytində isə aşiq, elə bil ki, sevdiyi şəngül bütdən ayrıdır, qülqüllü sevinclər
hardasa uzaqlarda qalmışdır. Ancaq sevgilisi ilə içdiyi badə onun başından getməmişdir, hələdə
sərxoşdur, bu badənin məstliyi gedən deyildir. Bu, artıq qırmızı badə deyildir. Daha çox mənəvi
şərabdır, zərrəni küllə, hissəni bütövə, insanı fəlsəfi mənada götürülən Allaha qovuşduran
şərabdır. Bu, ideal, əqidə, məslək, məhəbbət abidəsidir. Həm də bu şərabı lirik qəhrəman içki qabı
olan sağərlə içmişdir. Bundan sonra gələn beytlərdə qəzəldəki məhəbbətin vəhdəti-vücud fəlsəfəsi
ilə bağlılığı daha qabarıq görünür [1;239]. Onu da qeyd edək ki, müəllifin sağəri xüsusi olaraq
vurğulaması aşiqin içdiyi şərabın adi şərab olmadığını bir daha təsdiqləyir.
Əzəldən canım içində yazıldı surəti-məni,
Nə məni? Məniyi-surət. Nə surət? Surəti-dəftər. [6;25]
Bu beytin əvvəlki beytdə söylənilmiş olan fikirlərin təsdiqlədiyinin şahidi oluruq. Belə ki,
onun məhəbbəti sırf Allaha olan bağlılıq və ona qovuşmaq istəyidir. Diqqət etsək, lirik
qəhrəmanın canında, yaradılışından əvvəl mənanın surəti, şəkli yazılmışdır. Əgər şairin könlünü
aparan dilbər (mənəvi) özü geniş mənadadırsa, onun sevdiyi gözəl (maddi, real insan) isə o
mənanın surətidir, şəklidir. Sufi-panteist baxışa görə varlıq məna və surət aləmi olmaqla iki yerə
ayrılır. Məna aləmi ilahi varlıqdır ki, formaya və şəklə malik deyil. Surət aləmi isə bizim
yaşadığımız, gözlə görülə bilən maddi dünyadır. Maddi varlıqdakı bütün canlılarda, o cümlədən
insanda ilahi aləmə məxsus bir “mən” vardır. Başqa sözlə, cism və canlılar bütöv ilahi dünyanın
zərrələridir. Insan maddi varlıq kimi təzahür etməzdən çox-çox əvvəl onun ilahi “mən”i
yaranmışdır ki, Allah bunu ilkin yaranış çağında qərarlaşdırmış və yoxdan var etmişdir. Surətidəftər dedikdə, yəqin ki, ilahi dərgahda olduğu deyilən, varlıqdakı vəziyyət və gedişatı özündə əks
etdirən ilahi lövhə - Lövhi-məfhuz nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, panteist sevgi fəlsəfəsini real
konkret insana və insanlara sevgidən ayırmaq mümkün deyildir. Lakin əksinə, digər panteist
şairlər kimi Həsənoğlu yaradıcılığında da xüsusilə bu beytində insani sevgiyə bəraət qazandıraraq,
bu sevgini ilahi sevgi qədər güclü, pak, uca, fədakar görmək üçün insanın özünü ilahiləşdirir,
ucaldır. Bir növ "Ənəlhəq" ("Mənəm Allah") ideyasını aşiqanə şəkildə irəli sürmək idi.
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Şəha şirin sözün qılır Misirdə bir zaman kasid,
Nə kasid? Kasidi-qiymət. Nə qiymət? Qiyməti-şəkkər. [6;27]
Qəzəlin dilində müəyyən ifadələr dövr haqqında müəyyən təsəvvür yaradır. Şəkər satan və
müştərisi olmayan bir nəfər misirli öz şirin sözlərindən istifadə edir. Şəkər şirindir. Lakin onun
şirinliyi müştəriləri cəlb etmək üçün kifayət deyil. Sözün şirinliyi daha əhəmiyyətlidir. Beytin
yozumunda gözəlin şirin sözünün Misir şəkəri ilə müqayisəsi kimi ifadə işlədilib [2;166]. Qeyd
edək ki, dilbər, büti və s. kimi sözlər işlənmədiyi üçün sırf gözələ aid etmək yanlış olardı. Bir
mənbədə də qeyd edilibki, bu beytdə insanın qiyməti, ucalığı haqqında söhbət gedir [1;240].
Nəticə olaraq baxdığımızda müxtəlif fikirlərlə qarşılaşırıq. Şəxsi qənaətimiz bundan ibarətdir ki,
ümumilikdə sufi-panteist tərəfdarları (qismən) bir dərviş həyatı yaşayırlar. Öz təriqətlərini diyardiyar gəzərək yaymağa çalışırlar, həm də içlərində ilahi sevgi olduğu üçün bunu qovuşmağa bir
vasitə, sınaq kimi baxırlar. Ürəyi Allah sevgisiylə dolub daşan dərvişin dili hər zaman şirin, üzü
isə gülərüz olur. Sitat olaraq Qurani-Kərimin “Bəqərə” surəsinin 204-cü ayəsində danışıqla bağlı
hədis nəql olunub. Qeyd edilir ki, “İnsanların eləsi var ki, onun dünya həyatındakı danışığı səni
heyran edir və o, Allahı öz qəlbində olana şahid tutur, halbuki, o, düşmənlərin ən qəddarıdır”.
Tutuşmayınca dər atəş bəlirməz xisləti-ənbər,
Nə ənbər? Ənbəri-suziş. Nə suziş? Suzişi- məcmər.[6;27]
Bu beytdə isə insanın insanlıq meyarı göstərilir. Şair zahirən ənbərdən və ənbər alverindən
söz açır. Ətir alıb satanlar ənbərin keyfiyyətini, növünü müəyyənləşdirmək üçün onu manqal
üstündə tutub yandırırlar. Həsənoğlu "Ənbəri-suziş" ("yanğı ənbəri"), "Suzişi-məcmər" ("manqal
yanğısı") ifadələri ilə birinci misrada dediyi "Odda, atəşdə yanmayınca ənbərin keyfiyyəti bəlli
olmaz" fikrini insanla əlaqələndirir. İnsan da məslək, əqidə, sevgi yolunda yanmasa, əzabəziyyətlərə mərdanəliklə sinə gərməsə, çətinliklərdən insan kimi çıxmasa ideal, fədakar, gözəllik
fədaisi kimi özünü təsdiq edə bilməz. Əzabları, çətinlikləri ilə manqala bənzər dünyada hər kəs öz
növünü, keyfiyyətini sübut edir. Yananlar ənbərliyini, ənbərlik növünü müəyyənləşdirir [1;240].
Həsənoğlu sənə gərçi duaçıdır, vəli sadiq,
Nə sadiq? Sadiqi-bəndə, Nə bəndə? Bəndeyi-çakər.[6;25]
Sonuncu beyt isə ideoloji baxımdan şairin mövqeyini aydınlaşdırır. Duaçıdır, vəli sadiq
ifadəsi dua etməyin həmişə ürəkdən yox, bəzən boğazdan yuxarı icrası haqqında məlumat verir
[2; 166]. Eyni zamanda onun sevgisinin real dünyəvi məzmununun genişliyini və panteizmlə
bağlılığını göstərir. Şair sanki özünü başqa duaçılardan ayırır, onlarla qarışıq düşməkdən
qorxaraq, ehtiyat edərək "Hərçənd Həsənoğlu sənə duaçıdır, lakin sadiqdir, quldur, kölədir"
cümləsini işlətməli olur. Deməli, şair sadiq olmayan yalançı, ikiüzlü, riyakar, saxtakar duaçılardan
olmadığını bildirir. Açıq-açığına zahirdə özünü namazla, orucla, Allaha ibadətlə məşğul olan kimi
göstərib lakin, sözün əsil mənasında isə Allah adamı, sadiq dindar olmayan, qazancı, şan-şöhrəti,
sərvəti, şəhvəti üçün duaçı, dindar cildinə girən feodal ruhani nümayəndələrinə işarə edir, özünün
onlardan olmadığını isbat etməyə çalışır. İdealına, məsləkinə, əqidəsinə, sevgilisinə və Allahına
sadiq bir bəndə olaraq duaçı olduğunu bildirir. Bu duaçılıq dindarlıq deyildir.
Şair insanları iki qismə ayırmışdır: yalançı duaçılar, sadiq, vəfalı duaçılar. Sadiqlər manqalda
yananda sədaqətini sübut edirsə, yalançı, sədaqətsiz, əqidəsiz, gündə məsləkini, ağasını dəyişənlər
manqalda yananda saxtalığını, ənbər olmadığını biruzə verir. Sadiqlər gözəllik şərabından,
mehindən əbədi məst, bihuş olmuşlar, içdikləri badə onların başından getmir. Vəfasızlar,
yalançılar isə bu badəni nə içir, nə də məst olurlar.
Nəticə:
“Apardı könlümü...” qəzəli yüksək sənətkarlıqla yazılmış, həm məzmun, həm də bədii fоrma
еtibarı ilə mükəmməl bir nümunədir. Ana dilli ədəbiyyatımızda bədii-fəlsəfi pоеziyanın ən gözəl
örnəklərindən biridir. İzzəddin Həsənоğludan sоnra istər türk və istərsə də fars dilində “Apardı
könlümü...” qəzəlinə çохlu sayda nəzirələr yazılmışdır [4; 22]. Qəzəl məhəbbət mövzusundadır.
Əruz vəzninin həzəc bəhrində, müləmmə formasında yazılmışdır. Həsənoğlunun qəzəlinin bir
qədər izahlı şəkildə nəzərdən keçirilməsi göstərir ki, o, insan haqqında dərin düşüncələrin
məhsuludur. O, ancaq geniş fəlsəfi mənada aşiqanə qəzəldir. İnsanlığın, gözəlliyin, idealın təsdiqi,
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şərin, anti-idealın, sədaqətsizliyin isə inkarıdır. Əsərdə lirik qəhrəmanın sevgilisinə bəslədiyi saf
məhəbbət hisləri, onun gözəlliyinə heyranlığı yüksək sənətkarlıqla əks etdirilmişdir. Rəngarəng
obrazlar, sual-cavablar, quruluşdakı məqsədəuyğun, özünü doğruldan müəyyən pərakəndəlik,
bununla bərabər sadədən mürəkkəbə, müəyyənlikdən mücərrədliyə, dünyəvi məhəbbətdən fəlsəfi
məhəbbətə doğru inkişafı vermək baxımından isə ardıcıllıq, qanunauyğunluq bu şeiri klassik
şeirimizin ən yaxşı nümunələrindən biri kimi qiymətləndirməyə haqq qazandırmışdır. Qəzələ
sonrakı dövrlərdə bir çox nəzirələrin yazılması da onun dərin məzmunu və yüksək sənətkarlığı ilə
bağlıdır.
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AZƏRBAYCAN FOLKLOR MƏTNLƏRİNDƏ
ESXATOLOJİ SUJETLƏR
Kəmalə NURIYEVA
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
kamala.nur@mail.ru
BAKI, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Esxatologiya geniş mənada “dünyanın sonu” üçün işlədilən bir termindir. Dünyanın sonu
(apokalipsis, məhşər və s.) ideyası demək olar bütün xalqların və millətlərin mədəniyyətlərində,
dini inanclarında, ədəbiyyatlarında öz əksini tapmışdır. Mövcud araşdırmada qarşıya qoyulan
məqsəd Azərbaycan folklorunda esxatoloji süjetlərin olmasını müəyyənləşdirmək,
esxatologiyanın hansı qollarının daha qabarıq olduğunu aşkarlamaqdır. Azərbaycan folkloruna
sırf esxatologiya baxmından yanaşmaq ilk dəfədir və bu yanaşma gələcəkdə yazılı ədəbiyyatda
esxatoloji sujet və motivlərin nə dərəcədə əks olunduğunu göstərməyə, folklorun bu məsələdəki
rolunu öyrənməyə əsas verir. Azərbaycan folklor nümunələrindən mərasim ayinlərinin mətnləri,
ağı, nağıl və dastanlar mövcud araşdırmanın həcm imkanları çərçivəsində tədqiqata cəlb
edilmişdir. Əsasında insan hüznünün bədii ifadəsi olan “ölümdən sonrakı həyat” mifologeminin
yazılı ədəbiyyatda bu gün də müraciət edilən mövzulardan olması filologiya elmi üçün maraq
kəsb edir.
AÇAR SÖZLƏR: hüzn ideyası, esxatologiya, mifologem, ölümdən sonrakı həyat
GIRIŞ
Azərbaycan folklor mətnlərinin esxatologiya elmi baxımından öyrənilməsi, esxatoloji sujet
və motvlərin müəyyən edilməsi müasir filologiya elmi üçün aktualdır. Çünki, dünya filologiya
elmində müxtəlif xalqların mədəniyyət və ədəbiyyatlarında esxatoloji sujet və motivlər, obrazlar
sistemi öyrənilir, hələ də öyrənilməkdədir. Azərbaycan elmində bu tip tədqiqata demək olar ki,
müraciət edilməmişdir. Exatologiya daha çox fəlsəfənin sahəsi olmasına baxmayaraq,
Azərbaycan fəlsəfi elmində də bu mövzuda tədqiqat işləri yox dərəcəsindədir. Bu səbəbdən
Azərbaycan folklor mətnlərində esxatoloji sujetlər tədqiqat mövzusu olaraq müəyyən edilmişdir.
Müxtəlif folklor mətnləri və folklor ədəbiyyatı təhlil edilərək esxatoloji sujetlərin göstərilməsinə
çalışılmışdır.
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TƏDQIQAT METODU
Müxtəlif elmi ədəbiyyatın müqayisəli analizi, folklor mətnləri və bədii əsərlərin təhlili
aparılmışdır.
Bəşəriyyətin sonu, daha dəqiqi dünyanın və insanın son taleyi haqqında təlim elmi ədəbiyyatda esxatologiya (yunan dilində Eschatos – sonuncu, yekun, logos – elm, təlim) adlanır. Eyni
zamanda təlim özlüyündə fərdi (şəxsi) esxatologiya və ümumdünya esxatologiyası kimi iki qismə
ayrılır. Bunlardan birincisi bir insan ruhunun ölümdən sonrakı həyatı haqqında, digəri kainatın
varlığı və bəşəriyyət tarixin məqsədi və sonu haqqında doktrina olaraq müəyyənləşdirilmişdir.
[Григоренко: 30]. Rumıniya filosofu Mirça Eliade esxatologiyanı gələcəyin kosmoqoniyasının
öncədən formalaşması hesab edir. O, “Mifin aspektləri” əsərində istənilən esxatologiya üçün aşağıdakı fikri irəli sürür: mövcud dünya tam məhv olmadan yeni yaradılış tamamlana bilməz. Var
olan hər şeyin dövri olaraq məhvi və yenidən yaradılışı kainatın ədəbi qanunudur [Элиаде: 60].
“Ümumi dini təlim kimi esxatologiyanın tarixini yazısı olmayan xalqların, tayfaların
mədəniyyət və dinlərini nəzərdən keçirməklə başlamaq” [Григоренко: 30] bir qayda olaraq qəbul
edilmişdir. Bütün dinlər mahiyyəti etibarilə esxatolojidir, çünki “konkret formasından asılı
olmayaraq bütün dini axtarışlar nəticədə varlığın (mütləq varlığın), yüksək dəyərlərin, xüsusi, ali
keyfiyyətlərin vəziyyəti və necə bitəcəyi barədə qayğıdır.” [King, 169]. Var olan hər şeyin nə ilə
bitəcəyinə olan maraq – tarixin “möhtəşəm”, qeyri-adi yekunu, əbədi xoşbəxtlik, sonuncu varislər
və s. kimi qayğılarla ifadə olunan qaçılmaz həqiqətdir.
Elmi ədəbiyyatdan əlavə geniş mənada “esxatologiya” termini “dünyanın sonu” ideyası ilə
əlaqəli müxtəlif inanc və nəzəriyyələri ifadə etmək üçün istifadə edilir. “Yaradılış-məhv-təkrar
yaradılış”, “başlanğıca qayıdış”, “gələcək köhnəyə qayıdışdır”, “o biri dünyanın olması” kimi
ideyalar ibtidai və qədim miflərin əsasını təşkil edir. Müasir dövrdə bu ideya və inanclar
esxatologiya termini ilə ümumiləşdirilir.
Təbii ki, istənilən xalqın, millətin inancı və etiqadı onun ədəbiyyatında da öz əksini tapır.
Hələ yazılı ədəbiyyata başlamadan öncə kainatın və insanın sonu, öldükdən sonrakı varlığı, o biri
dünya haqqında çox sayda bədii əsərlər formalaşmışdır.
Azərbaycan mifologiyası əksər türkdilli xalqlarda olduğu kimi tanrıçılıq sistemi ilə sıx
bağlıdır. [Аджалоглы: 47] Tanrıçılıq nəzəriyyəsinin əsasını kainatın nizamı və “doğum, ölüm,
təkrar diriliş” zəncirindən ibarət əbədi həyat təşkil edir. Bu ideyalarla bağlı mərasimlər türk
etnosivilizasiyasının ən zəngin və konservativ aspektlərini təşkil edir ki, Azərbaycan mədəniyyəti
də bu sivilizasiyanın bir parçasıdır. Novruz (mənası yeni gün) bayramı bu mənada vacib və
mərkəzi hadisələrdən biridir. Təbiətin hər il qışda “ölməsi” və yazda təkrar dirilməsi hərfi mənada
qəbul edilirdi. Hətta günəş və ayın hər gün doğub-batması, həyat və təkrar diriliş mifologeminin
başqa bir aspektini əks etdirir. Bu yenilənmə mütləq başlanğıcın təkrarını ifadə edir. İbtidai insanı
xarakterizə edən inanc - əbədi həyata (ölümdən sonrakı həyat və ya qəbir həyatı) inamdır. Bu
etiqad üçün əsas olan davam etmə və ya təkrar dirilişdir. Hətta “esxatologiya üçün də mühüm olan
dünyanın sonu deyil, yeni başlanğıca əminlikdir.” [Элиаде: 81].
Dünya ədəbiyyatında olduğu kimi Azərbaycan ədəbiyyatında da, o cümlədən folklor
mətnlərində esxatoloji sujet və kontekstlərə az rast gəlinmir. Bunu həm dəfn və yas
mərasimlərinin əsas ədəbi nümunələrindən olan ağı mətnlərində, həm də daha böyük şifahi xalq
ədəbiyyatı nümunəsi olan dastanlarda görmək mümkündür. Bunu ən böyük və ən məşhur
dastanlarımızdan olan Kitabi-dədə Qorqud” və “Koroğlu”da, kiçik həcmli və az tanınan
dastanlarımızdan “Şahzadə Əbülfəz”, “Qul Mahmud” və s. müşahidə etmək olar.
İnsan həyatının qaçılmaz məqamlarından olan ölüm hadisəsi ibtidai düşüncə dövründə belə
insannın mövcud olmasının sonu, həyatının qayıdışsız bitməsi kimi qəbul edilmirdi. İnsanlar
inanırdı ki, ölən təkrar diriləcək, əvvəlki kimi həyat sürəcək, xalqını və nəslini xatırlayacaq. Bu
səbəbdən ölənlə bərabər onun əşyaları da dəfn edilirdi. Bunu arxeoloji qazıntılar nəticəsində
kurqan-qəbrlərdən aşkarlanmış məişət və bəzək əşyaları sübut edir. Əksər hallarda əşyaların
qırılmış olması maraqlı cəhətlərdən biridir. Araşdırmalar göstərmişdir ki, bu əşyalar tarixin
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gedişatında, torpaq altında qalaraq qırılmamış, dəfndən öncə məqsədli şəkildə qırılaraq torpağa
basdırılmışdır. Bununla ibtidai insan ölən şəxsin əşyalarından onun ruhunu azad edir və o biri
dünyada istifadə etməsi üçün hazırlayırdı.
Təkrar diriliş mötivi Azərbaycan ədəbiyyatının başqa folklor janrları kimi dastanların
mifopoetik sturukturunda da mühüm yer tutur. Azərbaycan folklorunda esxatoloji sujetlər
“Kitabi-dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Alp Ər Tonqa”, “Şahzadə Əbülfəz” və s. dastanlarda da
vardır. Ölüm və diriliş motivinin əsas rol oynadığı dastanlardan biri “Qul Mahmud” dastanıdır.
Azərbaycan ədəbiyyatının az tanınan bu dastanında ölmə və dirilmə hərfi mənada əks
olunmuşdur. Burada dastanın əsas qəhrəmanları Mahmud və Nigar öldükdən sonra aşığın
nəğməsi ilə dirilir. Dirildilmə prosesində yalnız musiqi və nəğmədən istifadə edilməsi diqqt çəkən
məqamlardandır. Sözün gücü ilə ölünün dirilməsinə hətta dünya folklor ədəbiyyatında az rast
gəlinir. Buna baxmayaraq, sözün qüdrətinə inam ən qədim mifoloji ideyalardan biridir.
Bəzi nağıllarda esxatoloji kontekstin müxtəlif interpretasiyasını görmək mümkündür. Burada
qəhrəmanlar ölmədən “o biri dünyaya” və əksinə keçə bilir və bu müxtəlif simvol və elementlərlə
ifadə olunur. O biri dünya, zülmət dünyası və s. kimi təsvirlər əsasən folklorşünaslıqda “sehirli
nağıllar” adlandırılan qrupda müşahidə edilir. Bu nağıllarda xalqın tale, xoşbəxt həyat, səma, göy
cisimləri, kainatın quruluşu haqqındakı mülahizələri və dünyagörüşünü aydın görmək olur.
NƏTICƏ
Aparılan tədqiqatın həcmi çərçivəsində Azərbaycan folklor nümunələrinin hər birini ayrılıqda
təhlil edib esxatoloji sujetlərin hamısı müəyyən etmək imkanı olmadığından onlardan bir qisminin
adlarını sadalamaqla kifayətləndik. Amma nəzərdən keçirilən fraqmetlər də Azərbaycan folklor
mətnlərində esxatoloji sujetlərin, motiv və obrazların olduğunu göstərir və nəticədə bu mövzunun
daha geniş araşdırmaya yol açdığını və indiyə qədər məhz esxatologiya baxımından
öyrənilmədiyini aşkarlayır.
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Xülasə
Bu məqalədə İsa Hüseynovun hekayələrində xarakter problemi tədqiq edilmişdir. İsa
Hüseynov Azərbaycan ədəbiyyatında xarakter yaratmaq ustası kimi tanınır. Məqalədə yazıçının
hekayələrində yaradılan dolğun xarakterlər psixologizm kontekstində araşdırılır. Nəsrimizin
patriarxı İ. Hüseynovun ilk mətbu əsərlərindən olan “Arx” hekayəsindən müstəqillik illərində
qələmə aldığı nəsr əsərlərinə qədər polifonik xarakter dünyasına şahid oluruq. “Arx” hekayəsi
yazıçının estetik idealını formalaşdıran bir hekayədir. Müharibənin arxa cəbhəyə, dinc əhaliyə
mənfi təsirləri bir qadının acı taleyi fonunda təsvir edilir. Müəllif “Yekədiz Məcid”, “Unus”,
“Anadil ötən yerdə” kimi hekayələrində həmin estetik xətti davam etdirir. Yazıçı təsvir və
təhkiyəni bütöv şəkildə təqdim etməyi bacarır. Məqalədə İ. Hüseynovun yaratdığı hər bir
xarakterin dərin psixologizmə əsaslanan bədii portreti tədqiqata cəlb edilmişdir.
Açar sözlər: İsa Hüseynov, hekayə, təsvir, təhkiyə, xarakter, psixologizm
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Giriş.
İsa Hüseynov ilk qələm təcrübələrindən etibarən təbii və dolğun xarakterlər yaratmışdır. İlk
oçerkini atası haqqında yazması və buna səbəb olaraq onu yaxşı tanıdığını deməsi da sübut edir
ki, yazıçı bütün əsərlərini şahidi olduğu, gözü qarşısında olan hadisələrdən yola çıxaraq qələmə
almışdır. Elə buna görə də onun yaradıcılığı süni deyil, oxucu üçün daha inandırıcı və təbii
görünməkdədir. Yazıçı ilk ədəbi yaradıcılığa hekayə ilə başlamış, daha sonra da bu janrı
təkmilləşdirərək daha gözəl nümunələrini yaratmışdır. Onun hekayələri sanki həyatın
gerçəklikləri ilə yoğrulan, həyatın içindən olan hadisələr, qəhrəmanları da o hadisələri yaşayan
real adamlar idi. Yazıçının seçdiyi hekayə adları da bunun isbatı idi: “Saz”, “Koroğlunun çən
qalası”, “Güzgülü Əhməd”, “ Şinel”, “Küp”, “Zəhər”, “Toy”, “Arx”, “Niyə”, “Küllük”, “Əmi
qızı”, “Cəbhədən məktub” və s.
Tədqiqat metodu.
İsa Hüseynovun qəhrəmanları sovet rejiminin təbliği uğrunda mübarizə aparmır, bunu ağlına
da gətirmir. Onun dərdi hamımızın həyatında olan gündəlik qayğılar, maddi və mənəvi
sıxıntılardır. “Arx” hekayəsində Nənəm-nəhrə adlandırılan yaşlı bir qadının faicəsi təsvir edilir.
Müharibə illərində bu qadının evində kişi yoxdur, evin kişiləri müharibədədir. Ona görə də əkdiyi
qarğıdalıları suvara bilmir. Kolxoz sədri suyu yalnız ona hədə-qorxu gələnlərə verir. Nənəm-nəhrə
bir gecə gedib suyun qarşısında uzanır ki, onun əkdiyi qarğıdalılar tərəfə də su getsin. Sətəlcəm
olan qadın vəfat edir. İsa Hüseynov bir səhifəlik hekayədə dolğun xarakter yaradır. Müharibənin
səbəb olduğu fərdi və bəşəri faciələr dərin psixoloji səhnələrlə canlandırılır.
Yazıçının “Yekədiz Məcid” hekayəsinin qəhrəmanı adından da məlum olduğu kimi iyirmi
beş yaşlı Məciddir. İsa Hüseynovun Məcidin təsvirini bədii boyalarla təsvir edir,bu sətrlərdən
sonra məlum olur ki, Məcidin xarici görkəmi olduqca qaba və heybətlidir. Lakin Məcidi öz
yaşıdlarından fərqləndirən bir cəhəti vardı, o həmyaşıdları arasında deyil, özündən on iki-on üç
yaş kiçik olan uşaqlar arasında vaxt keçirirdi. Məcid hər dəfə məhəllənin uşaqları oxuyan
məktəbin qarşısında gözləyər, onlar dərsdən çıxdıqda isə onları balıq, göyəm və bu kimi uşaqların
sevdiyi yeməklərə qonaq edərdi. O, həmişə uşaqları sevindirər, onların üzünü güldürər, onların
xoşbəxt olmağı üçün əlindən gələni əsirgəməzdi. Bu sevgi qarşılıqlı idi. Belə ki, məhəllənin bütün
yetim uşaqları da Məcidi çox sevərdi. Məcid uşaqlara bir növ “böyüklük” edər, onlar arasında
dava-dalaş olmasını əngəlləyərdi. İsa Hüseynovun dilindən verilən təsvirlərdən aydın olur ki,
Məcid daima uşaqları düşünür, onların qayğılarına qalır. Əlinə düşəni uşaqlarla bölüşməyi, onları
ac qoymamağı daima özü üçün önəmli sayır. Məcidin xarici görünüşü nə qədər heybətli, nə qədər
qabadırsa, ürəyi də bir o qədər həssasdır. Məcid kənddən şəhərə gəlir və məhz bu zaman iki yer
arasında olan uçurumu görür. Onun və dostlarının illərdir yaşadığı kənddə daima neftli ev
lampalarından istifadə edilir. Şəhərdə isə hər kəs elektrikli lampalardan istifadə edir. Məcid bu
böyük fərqi özü üçün əsas dərd olaraq qəbul edir: “Ömrümdə birinci dəfə şəhərə axşam vaxtı
gedəndə gördüm ki, küçələrdə, dükanlarda, evlərdə “lampoçka” yanır”. Əlbəttə ki, bu böyük
önəm daşıyan bir hadisə idi. Kənd əhalisi elektrikin nə olduğunu belə bilmədiyi halda, şəhərdə
artıq hər kəsin evində elektirkdən istifadə olunurdu. Məcid də bu məsələni özü üçün dərd etmişdi.
Əsərdə Məcidin timsalında hələ də onun kimi qalan saf qalan, ətrafında olan bütün çətinliklər
qarşısında tab gətirə bilən , yalnız özünü deyil, ətrafındakı insanları da düşünən təmizürəkli insan
obrazı görə bilirik.
İsa Hüseynovun bəzi hekayələrinin mözvusu məhz müharibə haqqındadır. Belə ki,
müharibənin acı təəssüratları, insan həyatına təsir edən çətin anları bir çox hekayə və romanlarının
mözvusu olmuşdur. Belə təsirli hekayələrindən biri də “Şinel” hekayəsidir. Hekayə əvvəlcə gənc
İsanın illər öncə müəllimi olmuş gözəllər gözəli Əzizənin dilindən verilir. Əzizə artıq qocalıb,
əldən düşüb, lakin nə olursa olsun, həyatında yaşadığı o anı heç zaman unuda bilmir və özünü də
dediyi kimi o hadisə bir film fraqmenti kimi daima onun beynində dolanır. Əzizə müəllimə
vaxtilə dərs dediyi İsaya bu hadisəni danışmağı özünə borc bilir. Çünki vaxtilə sinifində əyləşən o
uşaq bugün Azərbaycanın tanınmış yazıçılarından birinə çevrilmişdir və Əzizə müəllimə bu
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hadisəni xatırlayarkən belə sanki o günə yenidən qayıdır: Bir gün dərs dediyi məktəbdə
müəllimlərin maaş günü gəlib çatır və pulları almaq üçün müdir Əzizə müəlliməni yollamaq
qərarına gəlir. Elə həmin gün həyatında heç zaman görmədiyi, amma hər zaman onu arzuladığı
insanı görür. Budur, tanrıya hər zaman təkliyi üçün şikayətlənib qarşısına istədiyi kimi birini
çıxarması üçün yalvardığı o insan. Əzizə müəllimə özünün də deyimilə bədbəxt idi. Hər kəs onun
gözəlliyindən danışarkən onun qəlbində heç kim yox idi. Yazıçının təsvirlərindən aydın olur ki,
Əzizə müəllimənin yaşıdları hamısı müharibədə, səngər arxasında döyüşür. Kənddə qalan
“başıpapaqlıların” hamısı qocalar və azyaşlı uşaqlardır. Və budur tanrı 22 yaşlı Əzizənin
qarşısına, nəhayət, öz yaşlarında, yaraşıqlı və bir o qədər də mərhəmətli olan bir gənc çıxarmışdı...
Əzizə qayıtmaq istəyərkən həmin o yaralı əsgəri görür və həmin an onun getmək istədiyi qatar
yola düşür. Artıq Əzizə üçün çətin və qorxulu anlar başlayır. O, əvvəlcə bəyəndiyi, heyran olduğu
və bir qədər də çəkindiyi bu əsgərə yardım etmək istəyir. Lakin öz qəlbində səbəbsiz yerə bu
əsgərə yaxınlıq duyub üzərində çoxlu pullar olduğunu və son qatarı da qaçırdığını deyir. Yaralı
əsgər gözəl Əzizəyə çoxdan vurulmuşdur, qıza kömək məqsədilə öz şinelini geyindirən əsgərə
qarşı Əzizədə də sevgi hisləri baş qaldırmışdı: “Tabe oldum, necə dedi, o cür, köynəyinin dal
ətəyindəın tutub yavaş-yavaş getdim”. Əzizə müəllimə səhəri gün şineli qurudub yaralı əsgərə
gətirmək üçün yola düşdü. Lakin artıq o əsgər həyatda deyildi, səhərin ilk işıqlarında həyata
gözlərini yummuşdu... Hekayədən verilən bu təsirli səhnələrdən də bir daha aydın olur ki,
müharibə o qədər amansız, o qədər vicdansız bir düşməndir ki, insanların sevgilərinin belə yarım
qalmasına rəvac verir, onları bir araya gətirə bilmir. Körpə balaların atasız qalmasına, anaların
evdə yemək tapa bilməməsinə, cavanların öz eşqlərini doyunca yaşaya bilməməsinə, qocaların bu
yaşda öz ev-eşiklərindən zorla qovulmasına səbəbkar olan da yalnız bu amansız müharibədir.
Bunlar hamısı həyatın real, gün üzünə çıxan hadisələridir. Elə buna görə də İsa Hüseynov
yaradıcılığının böyük əksəriyyəti də müharibə ilə əlaqəlidir. Çünki insanların həyatlarını da
yönləndirən məhz bu müharibə olmuşdur. Bu hekayədə də Əzizə müəllimin qədərini müharibə
tənzimləyir. O da yenicə tanış olduğu və indiyə kimi keçirmədiyi hissləri onda oyandıran bu
gəncə ürəkdən bağlanır, sevir, lakin amansız müharibə bu sevinci yaşamağa da imkan vermədən
onu əlindən alır. “Hеkayədə «şinеl» yalnız bir gеyim forması kimi dеyil, itməkdə olan mənəvi
dəyərlərin simvolu kimi şərtlənməkdədir. Ölüm ayağında olan yaralı əsgərin həyatının ən çətin
məqamında özünü dеyil, özgələrini düşünməsi olduqca ciddi əxlaqi dəyər daşımaqdadır.
Maraqlıdır ki, İsa Hüsеynov hеkayənin idеya-еstеtik mahiyyətini publisistik məcrada açmamış,
onu yüksək bədii sənətkarlıqla ifadə еtmişdi.”1
Yazıçı “Unus” adlı hekayəsində də insani hislərə, insan duyğularına olduqca geniş yer
vermişdir. Əsərdə Unusun təsvirini verən İsa Hüseynov onu sanki bizim gözümüzün önündə
canlandırır. Unusun səmimiliyi, mehribanlığı, böyüklərə olan hörməti canlı bədii boyalarla əks
olunmuşdur. Bu hekayə də digər hekayələr kimi birinci şəxsin- yazıçının öz dilindən verilir. İsa
işləri çox olmasa da Unusu hər gün görür, gününü onla keçirir, birgə qənd yeməkdən uşaqcasına
həzz alırdı. Burada söhbət sadəcə dostluqdan getmir, həm də əlindəki son pulla alınan qəndi
yarıya bölə biləcək qədər səmimi sayılan dostluqdan-qardaşlıqdan danışılır. Bu dostluq sanki bizə
İsa Hüseynovdan hələ bir əsr öncə yaşamış və “Qaraca qız” hekayəsini yazmış Süleyman Sani
Axundov yaradıcılığını xatırladır. Bu hekayədə də Ağca xanımla qaraca qız Tutu arasında
möhkəm dostluq əlaqələri yaranır və onlar zaman keçdikcə daha da mehribanlaşır, bir-birinə
bağlanırlar. İsa Hüseynov da dostluq prizmasından yanaşaraq Unusla özünün dostluğunu möhkəm
əlaqələrlə verir. Lakin hekayənin sonuna doğru gəldikdə bir gözlənilməzlik baş verir. Bu qəribəlik
Unusun bilmədiyimiz xasiyyətinin daha da ön plana çıxmasıdır. Unus çox həssas biridir, hətta o
qədər həssasdır ki, qocalmış, əldən düşmüş bir öküzün belə yerdən tərpənməməyi, yemək
yeməməyi onu düşündürür. İş bu yerə gəlib çatır ki, İsanın hər dəfə aldığı qəndi yeməkdən də
imtina edib öküzü yemləmək üçün tələsir. Öküzün otu yeməməsi Unusa əməllicə dərd olur:
“_ Deyirəm, ay Allah, bu otda nə hikmət var ki, bunu yeyəndə heyvan sağ qalır, yeməyəndə
ölür?
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Soruşan yenə soruşdu ki: _Allah nə deyir?
Unus dedi:
_ Deyir, yaranan bir cana borcludu. Ot yedi, yemədi,qocalanda ölür.”
Unus üçün yerdə tərpənmədən yatan, ota uzaqdan-uzağa baxan öküz də dəyərlidir; o da nəfəs
alır, o da yaşayır, o da canlıdır, eynilə insanlar kimi. Lakin bu insanlardan kimsə Unus qədər
dəyər vermir bu dilsiz-ağızsız heyvana, düşünmür, onun ac qalması insanlar üçün o qədər də
böyük bir əhəmiyyət kəsb etmir. Beləcə günlər keçir və Unus hər dəfə gəlib bu küçənin ortasında
öküzün qarşısında dayanır. Bu monotonluq, nəhayət, öküzün kəsilməsilə sonlanır. Öküz kəsilir və
məhlənin ac itlərinə yem olaraq paylanır. Unusu isə bu səfər ikiqat dərd götürür. Əsərdən də
məlum olur ki, Unus bu heyvanın ölümüylə bağlı hətta qəlbində tanrıyla da mühakimə yürüdüb.
Nəticədə bu qərara gəlib ki, insan da, heyvan da- bütün canlılar istər dünyanın ən gözəl
nemətlərini belə hər gün dadsınlar, istərsə də yeməkdən imtina edib küssünlər, yenə də onlar
qocalanda əldən düşür və get-gedə tənhalaşmağa başlayırlar. Eynilə küçənin ortasında
tərpənmədən uzanan öküz kimi... İsa Hüseynov insan düşüncəsini, keçirdiyi iztirabı, kədəri,
yaşadığı qorxunu, ürkəkliyi, yeri gələndə cəsarəti, başına gələn hər hansı bir hadisəni (yaxşı ya da
pis) o qədər ustalıqla qələmə alır ki, oxuduqda sanki o obrazın yaşadığı bütün bu sıxıntılar bizim
başımıza gəlir. Onların bu xüsusiyyətləri sanki bizə şamil edilib. İ
İsa Hüseynovun hekayələri təhlil, analiz metodu ilə tədqiq edilmişdir. Bu metod çağdaş
Azərbaycan nəsrininin ən istedadlı nümayəndələrindən olan İ. Hüseynov yaradıcılığını daha yaxşı
dərk etməyə və araşdırmağa imkan verir.
Nəticə.
İsa Hüseynov nə qədər fərqli xarakterli obrazları qələmə alsa da onların yaşantılarını bizə hər
tərəfli açıb göstərir, bizə qaranlıq qalan nə varsa onu anlamağa yardım edir. Yaş və mənsəbindən
asılı olmayaraq zəngin obrazlar dünyası yaradır. Bu hekayələrdə biz epos mədəniyyətini də
görməkdəyik. Epos təhkiyəsinə aid olan adət və ənənələr, milli kolorit, zəngin məcaz və növləri
və s. hamısı İsa Hüseynov yaradıclığı üçün olduqca böyük önəm daşıyır. Qeyd etdiyimiz kimi İsa
Hüseynov istər hekayələrində, istərsə də roman və povestlərində insan hisslərinə, duyğularına
geniş şəkildə yer vermişdir.
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XÜLASƏ
Son dövrlərdə Orta əsrlər klassik irsimizin araşdırılmasında yaranan canlanma fonunda təkcə
anadilli ədəbiyyat deyil, eyni zamanda fars və ərəb dilində yazılmış ədəbi əsərlərin tədqiqatına
ehtiyac artmışdır. Bu əsnada Sovet dönəmində anadilli şeirlər “Divan”ı araşdırılmış Kişvərinin
farsca “Divan”ının da tədqiqata ehtiyac yaranmış və tərəfimizdən tədqiqata cəlb edilmişdir. Bu
yazıda Kişvərinin farsca irsi haqqında qismən də olsa, məlumat verilmiş, şairin poetik bacarıqları
üzə çıxarılmağa çalışılmış, poetik üslubunun ünsuru olan təşxis şeirlərində necə əks olunmağı
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nəzərə çatdırılmışdır. Bu məlumatlar gələcəkdə digər tədqiqatçılar, Azərbaycan ədəbiyyatını
tədris edən şəxslər üçün Kişvəri və onun bir şair olaraq yaradıcılığı haqqında əlavə biliklər əldə
etməyə yardım edəcəkdir. Həmçinin, farsdilli və ərəbdilli əsərlərin tədqiqatı daha da artılımalıdır
ki, bu sahədə tələb olunan addımlardan birini də biz atmışıq və Kişvərinin farsca yaradıcılığını ilk
dəfə olaraq tədqiqata cəlb etmişik.
AÇAR SÖZLƏR: təşxis, farsca divan, Kişvərinin poetik üslubu
GIRIŞ
XV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi üçün vacib mərhələlərdən biridir. Bu yüzillikdə
Azərbaycanda anadilli ədəbiyyatın inkişafı, fəlsəfi-ictimai, dini-təsəvvüfi görüşlərin yüksəlişinin
şahidi oluruq. Qazi Bürhanəddin və İmadəddin Nəsimi yaradıcılığının ənənələri bəhs etdiyimiz
dövrdə söz sənətinə təsiri davam etməkdə idi. XVI əsrdə Məhəmməd Füzuli kimi dahi şairimizin
ədəbiyyat meydanına qədəm qoymasına qədər Azərbaycan ədəbiyyatında Həqiqi, Bədr Şirvani,
Həbibi, Xəlili, Hamidi, Şah Qasım Ənvar, Gülşəni, Hidayət, Kişvəri kimi şairlər həm ana dilində,
həm də fars, ərəb dillərində zəngin söz xəzinələri yaradırlar ki, bu da öz növbəsində araşdırmaya
ehtiyac duyulan bir məsələdir.
Təkrar müstəqillik əldə etdikdən sonra Respublikamızda tarixi, mədəni, ədəbi irsimizin
hərtərəfli araşdırılması üçün münbit şərait yaradılmış və uzun illər boyu bağlı qapılar arxasında
qalan, öz tədqiqatçısını gözləyən yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə əlyazmalarımızın araşdırılması
istiqamətində müəyyən işlər görülməyə başlanmışdır. Bu sahədə Sovet rejimi dövründə Həmid
Araslı, Əkrəm Cəfər, Cahangir Qəhrəmanov, Rüstəm Əliyev, Azadə Rüstəmova, bir qədər sonra
Rafael Hüseynov, Aida Qasımova, Səadət Şıxıyeva, Nəsib Göyüşov, Laləzar Əlizadə, İmamverdi
Həmidov və digər tədqiqatçılarımız mənəvi irsimizin araşdırılması yolunda bir çox mühüm işlər
görmüşlər. Bu fəaliyyət istiqlaliyyət əldə edildikdən sonra da dayandırılmamış, Paşa Əli oğlu
Kərimov “XVII əsr anadilli Azərbaycan lirikasi”, Yaqub Məhərrəm oğlu Babayev “Anadilli
Azərbaycan ədəbiyyatının poetikası (XIII-XIV əslər)”, Nəsib Cümşüd oğlu Göyüşov “Füzulinin
sənət və mərifət dünyası” , Şəmsi Pənah oğlu Əhmədov “Mirzə Müslüm Qüdsi “Divan”ının
filoloji tədqiqi”, Laləzar İkram qızı Əlizadə “Klassik Azərbaycan Ədəbiyyatinda alleqoriya (XIIXVI əsrlər)” və digər dissertasiyalar yazılaraq elmi ictimaiyyətə təqdim edilmişdir.
Bu araşdırmamız isə XV əsr Azərbaycan şairi Nemətullah Kişvərinin fars dilində olan
“Divan”ının elmə məlum iki nüsxəsi əsasında aparılmışdır. Həmin əlyazma nüsxələri oxunmuş,
şeirlərin mətni təhlil edilərək, nümunələrə əsasən nəticə qeyd edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, İki dildə şeir yazmaqda qələmini sınamış, “Divan” tərtib etmiş
sənətkar kimi Nemətullah Kişvərinin də şeirləri şairin poetik üslubunu anlamaq baxımında maraq
doğurur. Sözsüz ki, onun yaradıcılığı Nizami, Nəsimi, Xətai, Nəvai və digərləri kimi özündən
sonrakı xələflərinə güclü təsir göstərərək ədəbi məktəb yaratmaq səviyyəsinədək ucalmasa da,
dövrünün Məhəmməd Füzuli kimi dahi şairinin yaradıcılığına ilham mənbələrindən biri sayıla
bilər. Sənətkarların irsinə sağlam və düzgün qiymət vermək, müasirləri arasında mövqeyini
müəyyən etmək, şeir sənətinin qayda-qanunlarına nə dərəcədə riayət edib etmədiyini
müəyyənləşdirmək üçün onun əsərləri bədii təsvir və ifadə vasitələri baxımından poetika
tərəzisinin gözündə ölçülüb-biçilməlidir. Bu analiz nəticəsində Kişvərinin yaradıcılığında hansı
üsubi vasitəyə üstünlük verdiyini və bunlardan hansılarının onun qələm təcrübəsində daha uğurlu
alındığını aydın görmək imkanına malik olacayıq. Araşdırma Kişvərinin İran Milli Məclisinin
Kitabxanasında qorunan 9162 nömrəli əlyazma nüsxəsi və Məhəmmədəli Kərimzadənin şəxsi
kolleksiyasından olan əlyazmanın surəti əsasında yerinə yetirilmişdir. Kişvərinin farsca şeirlərinin
poetik-üslubi baxımdan təhlilini şərti olaraq fonetik, leksik və sintaktik elementlər kimi nəzərdən
keçirilmişdir ki, bu elementlərin divan boyu necə əks olunduğunu aşkarlamağa çalışacağıq.
Həmçinin XV əsrdə fars dilində şeir yazmaq, nəzərə alsaq ki, artıq fars ədəbiyyatında Firdovsi,
Xəyyam, Sədi Şirazi, Cəlaləddin Rumi, Hafiz Şirazi kimi söz nəhəngləri var idi və bu nəhənglərin
şeirləri qarşısında söz söyləyə bilmək, bir-birindən rəngarəng bədii obrazlar, sözün poetik təsirini
artıra biləcək bədii ifadələr tapmaq heç də asan məsələ deyildi. Kişvərinin isə bu işin öhdəsindən
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gəlib-gəlməməyi maraq doğurur. Buradakı tələblərin məhdudiyyətini nəzərə alaraq, yalnız təşxis
haqqındakı fikirləri diqqətə çatdırırıq.
Şəxsləndirmə və danışdırmadır. Ruhsuz, şəxsiyyəti olmayan, cansız varlıqları şəxsəndirmə,
bir insanın şəxsində göstərmə sənəti təşxis, həmin cansızları danışdırma isə intaq adlanır. Hər
təşxis intaq olmaz, amma hər intaq təşxisdir, çünkü yalnız insan danışa bilir. Bura təkcə danışmaq
yox, həm də insan kimi hiss etmə də aiddir.(s.585;1) Təşxis ya məcazi-mürsəl yoluyla, ya da
istiarə yoluyla düzəldilir. İntaq isə çox zaman nağıllar ve heyvanlar haqqında olan hekayələrdə
təsadüf olunur. Mənzum hekayələrdə hərəkətlilik və canlılıq səbəbidir. (s.466;2) Kişvərinin farsca
şeirlərində isə təşxis poetik fiquruna daha çox təsadüf edilir. Fikrimizi sübut etmək üçün bir neçə
misala müraciət edək:
لرزدم جﺎن چو صبﺎ زلف ترا شﺎنﻪ کﻨد
(3;24b)کﻪ رگ جﺎن بود از زلف تو هر تﺎر ﻣرا
Sübh yeli saçını darayanda canım əsər
ki, canımın hər damarı sənin saçının telindəndir.
در انجﺎنﻪ ام ای کﻪ افتﺎب از ﻣهر
(4; s.7)هزار بوسﻪ زند خﺎک استﺎن ﻣرا
O yerdəyəm ki, günəş məhəbbətindən
Mənim astanamın torpağını min dəfə öpür.
بر آﻣد بر زبﺎن کلک نقﺎش قدر ﻣویی
(3; 5b)از آن ﻣو داد دست صﻨع پﯿوند ﻣﯿﺎنش را
Dilə gəldi qədər nəqqaşının tişəsi bir tel
O teldən sənətkar sənin belinin peyvəndinə əl verdi (uzatdı).
Nümunələrdən şair insana xas hərəkətləri, səhər yeli məşuqənin saçını darayanda şair canının
əsdiyini, günəşin şairə olan eşqindən astanasının torpağını öpdüyünü (yəni ona səcdə etidiyini)
sənətların tişəsinin dilə gəldiyini deyərək ədəbiyyatda geniş yayılmış məcaz növlərindən biri olan
təşxis ərsəyə gətirmişdir. Bu kimi misalların sayını artıtmaq olar,lakin verilənlərdən də görünür ki,
Kişvəri poetika elminə yaxından bələd olmuş, ondan öz üslubunun formaıaşdırılmasında, daxili
aləminin, hiss və həyəcanlarının təsvirində məharətlə istifadə edə bilmişdir.
TƏDQIQAT METODU
Bu tədqiqatı Nemətullah Kişvərinin farsca “Divan”ının əldə olan iki əlyazma nüsxəsi, İran
Milli Məclisi Kitabxanasının və Məhəmmədəli Kərimzadə nüsxəsi, əsasında aparmışıq. Belə ki,
həmin materiallar oxunaraq sistemli analiz metodu ilə şeirlərin mətnləri təhlil edilmişdir və
nəticələr isə induktiv metodla qruplaşdırılmışdır.
NƏTICƏ
Araşdırmanın nəticəsi olaraq onu qeyd etmək istərdik ki, Kişvəri digər bədii ifadə və təsvir
vasitələri kimi təşxisdən də istifadə etmişdir. Lakin digər poetik fiqurlardan fərqli olaraq təşxislərə
daha az yer verilmişdir. Məsələn, Kişvərinin “Divan”da demək olar ki, bütün yeddi növlərinə
müraciət olunmuş təşbihlərə nisbətən pesonofikasiyaya şair daha az müraciət etmişdir.
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI
1. Karataş T. Ansiklopedik edebiyat terimleri sözlüğü (kitab). Sütun yayınları. Istanbul/Türkiyə., 2011:1-654
2. Pala İ. Ansiklopedik divan şiiri sözlüğü. Kapı yayınları (kitab).Istanbul/Türkiyə. 2013:1- 613
3. (əlyazma) 0010 - 001 №  فوتو. 2112  شمﺎرۀ ثبت. نسخۀ خطی کتﺎبخﺎنۀ ﻣجلس شورای ﻣلی.دیوان کشوری دیلمقﺎنی
4.
(əlyazma) . ص01 .  نسخۀ از آرشﯿو شخصی ﻣحمد علی کریم زاده. دیوان کشوری
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İSA HÜSEYNOVUN “DOĞMA VƏ YAD ADAMLAR”
ƏSƏRİNDƏ HƏYAT HƏQİQƏTLƏRİ
İlhamə BAXŞƏLİYEVA

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
XX əsr (sovet dövrü) Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi
b_ilhame88@yahoo.com
AZƏRBAYCAN, BAKI

XÜLASƏ
1950-ci illərin Azərbaycan romanları içərisində İsa Hüseynovun “Doğma və yad adamlar”
romanı dövrün həqiqətlərini əks etdirməyi bacaran əsərlərdəndir. Yazıçı burada əsas diqqətini
sevgi macərasına deyil, həmin macəranın qəfil üzə çıxardığı “doğmalıq” və “yadlıq” probleminə
yönəltmişdir. Məqalədən görünür ki, cəmiyyətdə insanlar iki yerə bölünmüşlər: real həyatın bütün
ziddiyyətlərinə baxmayaraq mənəvi simasını qoruyub saxlayan insanlar və cəmiyyətdə tutduğu
vəzifə və mövqeyə arxalanaraq mənəvi dəyərlərdən uzaqlaşan, öz şəxsi, xudbin mənfəətini
güdənlər. İsa Hüseynov bu romanla bir-birindən uzaqlaşan ədəbiyyat və həyatı cəmiyyətdə
mövcud olan mənəvi problemlərin zəminində yaxınlaşdırmaq, bir araya gətirmək istəmişdir.
Məqalədə ziyalı düşüncəsi, ziyalı mövqeyindən – gənc yazıçı Rəşid Fətullayevin dilindən 1950-ci
illərin həqiqətləri əks olunmuşdur.
AÇAR SÖZLƏR: mənəvi özgələşmə, ziyalı obrazı, psevdo-ziyalılar, “doğmalar”, “yadlar”.
GİRİŞ
İsa Hüseynovun “Doğma və yad adamlar” (1958-1960) romanı 1950-ci illərdə sırf ziyalı
mövzusuna həsr olunmuş, mənəviyyat sferasında baş verən prosesləri əks etdirən bir əsərdir. İlk
çapında povest kimi göstərilən əsərin sonrakı nəşrlərdə roman janrına aid edilməsi xüsusi
mübahisə doğurmur. “İsa Hüseynov sözünü povest həcmində və lakin roman dərinliyində
deməyin ustadıdır” [2].
“Doğma və yad adamlar” romanında İsa Hüseynov cəmiyyətdə mənəvi özgələşmə
problemini qoymuşdur. Həm də bu problemi sosialist realizmi ədəbiyyatının tələblərinə uyğun
olaraq “keçmişin qalıqları”, yaxud “sinfi düşmən”, “kapitalizm dünyasının təsiri” ilə
bağlamamışdır. Mənəvi deqradasiyanın cəmiyyətin öz içindən, hətta mənəvi sferanı formalaşdıran
ziyalı mühitindən başlandığını qeydə almışdır. Romanın əsas personajları ziyalılar, yazıçılar,
ədiblərdir. Dövrün mənəvi havasını ilk növbədə onu əsərlərində təcəssüm etdirən ədiblərin öz
həyatından görmək, müşahidə etmək olar. Müşahidələrin müəllifi gənc yazıçı Rəşid Fətullayevdir,
roman onun dilindən söylənir və əsərin əsas qəhrəmanı da odur.
Tehran Əlişanoğlu “XX əsr Azərbaycan nəsrinin poetikası” monoqrafiyasında yazır: “Doğma
və yad adamlar” əsərində, hətta adından da göründüyü kimi, ədib cəmiyyət haqqında bu ritorik
məqamın özünü predmetə çevirir, həqiqətə varmaq üçün Ədəbiyyatın özünü də yazıçı vasitəsilə
romana daxil edir. Əsərin mətnində cəmiyyətdə mənəvi problemlərin həllində daha çox yazıçılar,
tənqidçilər, qələm sahibləri personaj kimi iştirak edir, həyatla üz-üzə gətirilib ideal Ədəbiyyat
vasitəsilə təsdiqə yetirilir” [1, s. 223].
Roman qəhrəmanı yazıçıdırsa, onun mənəvi dünyası da ilk növbədə yazdığı əsərlərində
ehtiva olunmalıdır. İsa Hüseynov konfliktin əsasına da məhz bu məsələni qoyur. Rəşid
avtobioqrafik zəmində “Nailə” adlı bir povest qələmə alır və əsər çap üçün nəşriyyatın diqqətini
cəlb edir. Povesti görkəmli yazıçı, Rəşidin universitet müəllimi olmuş, ustad saydığı xeyirxahı
Bəhlul Cəlalovla yanaşı, bədxahları bildiyi Qara Canbalayev və onun qohumu, Rəşidin tələbə
yoldaşı Bəkir Səfquluyev də bəyənmişlər. Lakin müsbət rəy verməzdən əvvəl, elə bir əhvalat baş
verir ki, povestdəki hadisələr birdən-birə həyatın özünə keçir və burada davamını tapır.
İsa Hüseynov romanı gənc yazıçı Rəşidin qonşusu olduğu Canbalayevlər ailəsi haqqında
hekayəsindən başlayır. İkinci mərtəbədə yaşayan, evin birinci mərtəbəsindəki sakinlərə, o sıradan
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Rəşidə yuxarıdan aşağı baxan, salam verib-almayan Qara və Gövhər Canbalayevlər dəbdəbəli,
ölçülüb-biçilmiş normalara tabe, bir az da müəmmalı həyat tərzi ilə gənc yazıçının marağına
səbəb olmuşdur. Qara Canbalayev haqqında mənfi təəssürat ona həm də ədəbi mühitdən
sızmışdır. Baxmayaraq ki, müəllimi Bəhlul Cəlalov Qara Canbalayevin tənqidçi qələmini
peşəkarlığına görə yüksək qiymətləndirir, bir zamanlar ailəvi yaxın olmuş bu ədiblərin hazırda
soyuqluğu da Rəşidin nəzərindən qaçmır. Gənc yazıçının qələmə aldığı “Nailə” povesti
cəmiyyətdə müşahidə etdiyi mənəvi təzadları bilavasitə öz həyatında da görüb-yaşamağa sövq
edir, yazıçı öz əsərinin qəhrəmanları ilə birgə yaşadığı mühitə müdaxilə etməli olur.
Rəşid Fətullayevin əsərinin qəhrəmanı Nailə öz bacısıdır; daha doğrusu, müharibədə həlak
olmuş atasının dostu və cəbhə yoldaşı Ələkbərin qızıdır. Acı uşaqlıq həyatı bir yerdə keçmiş,
özündən altı yaş böyük olan Nailənin qayğısı və doğma ağuşunda böyümüşdür. Romana daxil
edilmiş “Nailə” povesti müharibə dövrü arxa cəbhəsinin ağır məşəqqətlərindən söz açır. Atasının
ölümünə dözməyən anasının vəfatından sonra Rəşid və Nailə bir müddət qoca İsa və Musa
babanın və onların bacısı Taftının himayəsində yaşayır, dövrün çətinliklərinə şərik olurlar. Analığı
gəlib Nailəni başqa kəndə apardıqdan sonra Rəşid bacısını itirir, hətta oxuyub-təhsil aldıqdan
sonra da heç yerdən sorağını ala bilmir. Bu sorağı ona dolayısı ilə povestin özü gətirir. Məlum
olur ki, Canbalayevlərin yeganə oğlu Vahidin sevdiyi, ailə qurduğu və ata-anasının heç vəchlə
yaxına buraxmaq istəmədiyi qızın adı da Nailədir və bu, Rəşidin itirdiyi və əsərində təsvir etdiyi
Nailənin özüdür.
“Doğma və yad adamlar” romanının əsas ideyası bir-birindən uzaqlaşan ədəbiyyat və həyatı
cəmiyyətdə mövcud olan mənəvi problemlərin zəminində yaxınlaşdırmaq, bir araya gətirməkdir.
Getdikcə harınlaşan, özünü ətrafındakı insanlardan üstün tutan, ziyalı adına yaraşmayan əməllər
göstərən Canbalayevlər ən zəif nöqtədən, övladları Vahidin saf, təmiz sevgisindən sınağa çəkilir,
əsl mahiyyətlərini ortaya qoyurlar. Beləliklə, 1950-ci illərin digər “ailə-məişət” romanlarında
olduğu kimi, sevgi süjeti romanın mərkəzinə gəlir və cəmiyyətdə “doğmalar” və “yadlar”ı
ayırmaq üçün mənəvi məhək daşı rolunu oynayır. Vahid Canbalayevlər mühitində böyüsə də,
Nailəyə olan “məcnun sevgisi” onu xilas edir. Moskvada ali təhsil alarkən, Azərbaycan əyalətində
şitil yetişdirən bir müəssisədən sərgiyə gəlmiş Nailənin ardınca gedir, öz sevgisi ilə onun qəlbini
qazanır, ailəsinin inadını qıra bilməyib onların razılığı olmadan ailə qururlar.
Bununla belə, yazıçı diqqətini sevgi macərası üzərində yox, həmin macəranın qəfil üzə
çıxardığı “doğmalıq” və “yadlıq”, mənəvi özgələşmə problemi üzərində cəmləyir. Cəmiyyətdə
insanlar iki yerə bölünmüşlər: real həyatın bütün ziddiyyətlərinə baxmayaraq mənəvi simasını
qoruyub saxlayan insanlar və cəmiyyətdə tutduğu vəzifə və mövqeyə arxalanaraq mənəvi
dəyərlərdən uzaqlaşan, öz şəxsi, xudbin mənfəətini güdənlər. Birinci mövqeni romanda xalq
arasından çoxsaylı personajlarla yanaşı, Bəhlul Cəlalov və gənc yazıçı Rəşid, tələbə yoldaşları
Murad, Şövkət, Təhməz, Nailə; ikinci mövqeni Canbalayevlər, Qaranın həmfikirləri Camal
Cavadlı və Bəkir Səfiquliyev aktuallaşdırır. İkincilərin ikiüzlü, yaltaq, mənfəət və harınlıq
mühitinə qarşı İsa Hüseynov rupor qəhrəmanı Rəşidin ədəbi və cəmiyyət həyatındakı mübariz
fəaliyyətini qoyur. Rəşid qələmə və qələmin gücünə olan əməli münasibətilə hələ tələbə
auditoriyalarında “fanatik” ləqəbini qazanmışdır və hadisələrin sonuna qədər də həqiqətə,
cəmiyyətə və insanlığa olan bu sədaqətini qoruyub saxlayır. O, şəxsi həyatında bir cür, ədəbi
fəaliyyətində özgə olan Canbalayev və Səfiquliyev kimilərlə barışmır, Bəhlul Cəlalov və dövlət
qulluğunda çalışan Muradın köməyi ilə onları ifşa edir, iç üzlərini açır.
Oğlunun Nailə ilə evlənməsinin qarşısını ala bilməyən, məsələnin böyüməsindən,
ictimailəşməsindən qorxuya düşən Canbalayev artıq hamilə olan Nailənin heç olmasa onun evinə
“ikicanlı” gəlməsinin qarşısını almağa çalışır, Rəşidin kitabı haqqında müsbət rəy yazmaqla onu
bu təklifə razı salmaq fikrinə düşür. Lakin əsas qəhrəmanın və oxucuların gözü qarşısında bir az
əvvəl resenziyasında “zəhmətsevən, iradəli bir qadın, etibarlı, sədaqətli bir ömür-gün yoldaşı,
zəngin mənəviyyatlı bir ana olacağına əsla şübhə etmədiyi” [3, s. 393] Nailəni Qara Canbalayev
gerçəklikdə təhqir edir, bununla da ikiüzlülüyü ortaya çıxır. Qara Canbalayev kimi psevdoBaku Engineering University
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ziyalılar ictimaiyyət tərəfindən kəskin təpki ilə qarşılanır və romanda əsl ziyalı mövqeyi qələbə
çalırsa da, romanın son abzasında yazıçı problemin aktual olaraq qaldığını vurğulayır: “Nailə də,
mən də keçmişimizin o palçıqlı yollarında, qara damda korun-korun tüstülənən ocaq qırağında,
“Nailə bala, Nailə bala!” – deyən qocaların yanında qalmışdıq; içindəki üşütmədən büzüşmüş
Vahid Canbalayevin ardınca gedən Nailə ilə indiki Rəşid isə başqa dünyanın, bir qütbündə Murad
Muradovla Bəhlul Cəlalov, digər qütbündə Qara Canbalayevlə Bəkir Səfquluyev və Gövhər
xanım olan bir dünyanın sakinləri idilər. Bu dünyada bizi nə gözləyirdi? Murad nə qədər inamla
danışsa da, mən bu suala aydın cavab tapa bilmirdim... ” [2, s. 418]
TƏDQİQAT METODU
Məqalədə təsviretmə, müşahidə-analiz, tarixi-müqayisə metodlarından istifadə olunmuşdur.
NƏTİCƏ
1950-ci illərdə səslənən həmin “bizi nə gözləyir?” sualı sonrakı illərdə də yazıçıları
düşündürmüş, 1960-1980-ci illər nəsrinin gerçək problemlərə üz tutmasını istiqamətləndirmişdi.
Yazıçı mövqeyi ziyalı obrazları vasitəsilə milli cəmiyyətin problemlərinə sirayət etmiş, onun dərki
və həlli yollarını araşdırmışdır. Düzdür, o dövrdə belə bir missiyanı həyata keçirmək çox çətin idi.
Bu çətinlik daha çox milli gerçəklərlə inqilabi epoxa arasındakı ziddiyyətlərdən doğurdu. Məlum
senzura və çərçivələr, dövlət nəzarətinin hakim olması sənətin inkişafına müəyyən maneələr
törətməsinə baxmayaraq sovet dövrü həqiqətlərinin bədii əsərlərdə inikası yazıçı fərdiyyətinin
bədii qələbəsi idi. Etiraf etmək lazımdır ki, İsa Hüseynov “Doğma və yad adamlar” əsəri ilə öz
dövrünə, yaşadığı cəmiyyətə və ədəbi həyata obyektiv münasibətini ortaya qoya bilmişdir.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
1.
Əlişanoğlu, T. XX əsr Azərbaycan nəsrinin poetikası. Elm nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 2006:1-312
2.
Həbibbəyli, İ. İsa Hüseynovdan İsa Muğannaya: Axırıncı əlyazma və bütöv dünya: [Elektron resurs] – aprel 01, 2015.
3.
http://senet.az/isa-huseynovdan-isa-mugannaya-axirinci-%C9%99lyazma-v%C9%99-butov-dunya/
4.
Hüseynov, İ. Yanar ürək. Doğma və yad adamlar. Yazıçı nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 1979:1- 420

AĞARƏHİM RƏHİMOVUN ROMANLARINDA SOSİAL-ƏXLAQİ
VƏ MƏNƏVİ PROBLEMLƏR (“GİRDAB”, “SƏFALƏT” VƏ
“QİSAS” ROMANLARI ƏSASINDA)
Raziyyə HƏSƏNOVA

Bakı Dövlət Universiteti
Filologiya, Azərbaycan Ədəbiyyat tarixi
raziyehsnva@gmail.com
BAKI, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Məhsuldar yazıçı-dramaturq Ağarəhim bütün yaradıcılığı boyu əxlaq və mənəviyyat
problemləri ilə müntəzəm və sistemli məşğuldur. Onun yaradıcı fəaliyyətinin bütün qayəsi
insanlıq (xeyirxahlıq, mərhəmət, qayğı ...) və idealı mənəviyyatımızın hüdudlarından boylanan
Allah, məramı isə ədalət və həqiqətdir. Müəllifin aləmində həqiqət Allah, ədalət isə onun
qanunudur. Mənəvi keyfiyyətləri bütün yaradıcılığı ilə çulğalaşan, ideoloji novator sənətkardır.
Onun özünəməxsus ideoloji konsepsiyası mövcuddur. Bu ideoloji konsepsiyanın bu üç romanın
süjet xətlərində mərkəzləşdiyini görə bilərik. Romanların bədii əhəmiyyəti mənəviyyatın istər
ümumi cəmiyyət düşüncəsində, istərsə də hər bir fərdin təfəkküründə necə rol oynadığını
göstərməsidir. Burada ən çox diqqəti cəlb edən məsələ mənəviyyatın qalın qırmızı xətlərlə yox,
məhz mənəviyyat məfhumuna yaraşan şəffaf və nazik xətlərlə öz incə möhürünü vurmasıdır.
AÇAR SÖZLƏR: ƏXLAQ, MƏNƏVİYYAT, CƏMİYYƏT
Baku Engineering University

131

Baku/Azerbaijan

GIRIŞ
Ağarəhim Rəhimovun yaradıcılığı Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında əhəmiyyətli
bədii çəkiyə malikdir. Xüsusilə nəsr yaradıcılığı: roman, hekayə, povest və s. janrında qələmə
aldığı əsərləri sosial-əxlaqi və mənəvi problemlər baxımından tədqiqi ədəb tənqiddə bu mövzunun
daha fərqli aspektdə işlənilməsinə, həmçinin bu mövzulu digər əsərlərin müqayisəli tədqiqinə
şərait yarada bilər. Bu tədqiqatın əsasında üç romanın bədii təhlili və tənqidi əsas yer tutur:
“Girdab”, “Səfalət” və “Qisas” romanları sanki bir-birinin məntiqi yekunu və davamıdır. Onları
bir-birinə bağlayan mənəviyyat yeganə mənalı anlayışdırsa, digər tərəfdən bu romanları birbirindən ayıran və tamamilə fərqli istiqamətlərə çəkib aparan əxlaq və əxlaqsızlıq anlayışının
çoxmənalılığıdır.
TƏDQIQAT METODU
Məhsuldar yazıçı-dramaturq Ağarəhim bütün yaradıcılığı boyu əxlaq və mənəviyyat
problemləri ilə müntəzəm və sistemli məşğuldur. Onun yaradıcı fəaliyyətinin bütün qayəsi
insanlıq (xeyirxahlıq, mərhəmət, qayğı ...) və idealı mənəviyyatımızın hüdudlarından boylanan
Allah, məramı isə ədalət və həqiqətdir. Müəllifin aləmində həqiqət Allah, ədalət isə onun
qanunudur. Mənəvi keyfiyyətləri bütün yaradıcılığı ilə çulğalaşan, ideoloji novator sənətkardır.
Onun özünəməxsus ideoloji konsepsiyası mövcuddur.
Ağarəhim Rəhimovun nəsr əsərlərində həyatın inikası daha çox publisistik tərzdə təsvir
olunsa da, onun əsərlərində obrazlar aləminin təhlilinə və buradakı hadisələrin bir-biri ilə
əlaqələndirilməsinə nəzər yetirdikdə, bu obrazların əsərdəki dialoqları, həmçinin öz daxili
aləmlərinin və düşüncələrinin təsvirində təsirli bədii epik lövhələri görmək mümkündür. Bədii
əsərin əsas obyekti mövzudur, ideya isə əsərin əsas subyektidir. Hansı ki, əsərin mövzusunda
ideya əsəri cəmiyyətin ən çuxur nöqtəsindən alıb, dünyanın ən gözəl və ali hisslərinə
qovuşdurandan sonra yenidən o çuxur hissəsinə qaytarmağa malikdir. Belə süjetin inkişafına biz
məhz “Səfalət” romanında rast gəlirik. “Səfalət” romanında Asimanın özünün həyat amalına
çevirmiş olduğu mövzunu öz elmi yaradıcılığında tədqiqat mövzusuna çevirib. Bu hissə əsərdə
çox sadə bədii priyom kimi görünsə də, yazıçının çatdırmaq istədiyi fikir və ideya bir o qədər
qəliz və mürəkkəbdir. “Müasir şəraitdə mənəvi aşınmalar və onlara qarşı mübarizə”...(4,301)
Asimanın günahkar hesab etdiyi zəmanə deyil, insanlardı, onların yaratdıqları şəraitdi, yəni
cəmiyyətdə gedən mənəvi aşınmadı. Ağarəhim cəmiyyətdəki böhranları “mənəvi xəstəlik”(4,
290) adlandırır. Bu mənəvi xəstəlik elə bir ictimai-əxlaqi problemdir ki, öz cildini hər dövrə və
şəraitə görə dəyişə bilər, amma heç bir zaman mahiyyətini dəyişməz. Əsərdəki fərqli-fərqli
obrazların, yəni cəmiyyətin fərdlərinin subyektiv aləmləri açılsa da, ümumi fonda cəmiyyət
problemləri üzə çıxır. Məhz bu ideya Ağarəhimin romanlarında zamanının diktəsidir. “Səfalət”
romanında sərt həyati gerçəkliklərə istinad edən yazıçı insan və sosial mühit, humanist dəyərləri
məhvə sürükləyən amillər, insanlığın yaşamaq, mücadilə etmək uğrundakı çırpınışları, işıqlı
gələcəyə çağırış kimi epik lövhələrlə oxucuya təqdim edir.
“Qisas”da isə cəmiyyətin mənəvi-əxlaqi erroziyasından, yetişən nəsillərin qarşılaşdıqları
faciələrdən söz açılır. Əsərdə insanın daxili aləminin mürəkkəbliyi, onun daxili aləminin,
düşüncələrinin onun həyatının üstünə qurduğu tor əsərdə həm ictimai düşüncə fonunda, həm
məişət aspektində, həm də bədii məzmunda oxucunun diqqətini cəlb edə bilir. “Qisas” romanında
əsas məsələ insanın ali təhsilli olub və ya olmaması yox, bunun insanın əxlaqında,
mənəviyyatında ölçü bir meyar olmamasını göstərilməyə çalışılmışdır. Yenilik və inkişaf
mədəniyyətdədir, saf münasibətlərdədir. Lakin hər şeyə rəğmən yüksək təhsil cəmiyyətin
düşüncəsini dəyişdikcə, yenilikləri təcrübəyə tətbiq elədikcə, onun nəticələrinin faydasına
inandıqca yenilikləri də tədricən beyinlərə, ruhlara yol tapacaq. Bu əsərdəki Şərqiyyə obrazı da
cəmiyyətdə gedən yüngül dəyişmələrin, ifrat gender söhbətlərinin, qloballaşmanın qurbanı olur.
Bu ifadələrin heç biri əslində bizim cəmiyyətdə mənfi inkişafa sövq edən arqumentlər
olmamalıdır, lakin bunların ifratı və bu anlayışların hamısının birlikdə insanların təfəkkürünə
daxil olması böyük bir mənəvi xaosa səbəb ola bilər, bu isə insan mənəviyyatının “səfalətə”
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sürüklənməsinə, insan əxlaqının qaranlıq “girdaba” yuvarlanmasına səbəb olacaq, nəticədə isə
artıq bizim gördüyümüz fiziki qisasların bünövrəsində yatan mənəvi “qisas”lar tüğyan etməyə
başlayacaq. Hansı ki, qisas və nifrət mütləq şəkildə təəssüf hissi ilə yekunlaşır. “Qisas” romanında
biz Muxtar obrazını məhz ədəb-ərkan Muxtar olaraq tanıyırıq, onun bu çərçivədə yaşadığını
görüb xoşbəxt olduğunu görürük. Lakin özü də etiraf edir: “Bu yaşa gəlmişəm, indi anlayıram ki,
ədəb-ərkana sığınmaq, onun meyarlarına əsaslanmaq dözülməzlikdir. O adamın özünün
fəlakətidir. Axırı ya intihar olar, ya da kimisə qətlə yetirib, cinayətkara çevrilmək.” (3,300) Onun
fikirləri belə insanların rastlaşdığı labüd sonluqdur. Əsər yarımbaşlıq kimi “ Boz buludlar” fəsili
ilə başlayır, bu buludlar ailənin üzərini almışdır. Artıq ilk cümlələrdən və başlıqdan ailə
daxilindəki münasibətlərdəki çartlaqları, haçalanmaları və parçalanmaları görürük. Əxlaqsızlıq
qəlbin mənəvi xərçəngidir, bunu nə qədər müalicə etməyə çalışılsa da, ruh əvvəlki xəstəliyin
izlərini və fəsadlarını daim üzərində saxlayacaq, öz fəlakət sonluğunu öz əlləri ilə qələmə alacaq.
Bu bədii axar, yazıçının subyekti, yəni ideyasının yazıçını apardığı yoldur, əlavə təsirlər belə bu
bədii axarı dəyişə bilməz.
Müasir həyat müasir ədəbi proresi təkana və inkişafa sövq edir. Bu təkanın mərkəzində ən
əsaslı yeri milli şüur problemi tutur. Yazıçının bu idealı bu romanlarında aydın şəkildə əks
olunmur, buna ehtiyac da yoxdur, hər obrazın düşüncəsində müəllifin milli vətəndaş qayəsi öz
əksini tapır, məhz bundan sonra oxucuda milli şüur anlayışı formalaşmağa başlayır. Bu onun
yaradıcılığında mənəvi dəyərlər meyarı ilə eyni sırada addımlayır.
İnsanın keçdiyi və keçə bilmədiyi yolları dərk etməsi, onun öz həyatını dəyərləndirməyi
bacarması, hiss etdiyini ifadə edə bilmək – yaşadığını anlamaqdır. Ən kiçik cəmiyyət problemi ən
böyük insan faciəsinə çevrilə bilər. Yazıçının da bu romanlarında əzab-əziyyətlərlə, məşəqqətlərlə
qarşılaşan, ancaq əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə malik obrazlarında həqiqət və ədalət axtarışlarının
sezildiyi aydınlığı ilə görünür.
“Boz buludlar” başlığı əsərin sonrakı baş verən hadisələrinin xəbərçisi, ilk tünd fonu idi,
məhz bu fondan etibarən hadisələr özünə başlanğıc götürüb, süjetdə baş verən hadisələr
gərginləşməyə başlayır. Muxtar obrazı özünün də həyat fəlsəfəsinə çevirdiyi, bəlkə də onu məhv
edən də ən boyük faktoru və meyarı ona ləqəb olaraq qoyulmuş “ədəb-ərkan” idi. Hansı ki, bu
ədəb-ərkan A.Rəhimovun yaradıcılığının əsaslı xətlərindən birini təşkil edir. Arvadı Şərqiyyə isə
yoldaşının tamamilə əksinə xarakterə malik idi. Ailə faciəsinin bünövrəsi də məhz bunun üzərində
qoyulur.
Ən böyük əxlaqi və qazanılması çətin olan keyfiyyətlərdən biri insanın özünü cəmiyyət
düşüncəsində dəyərləndirə bilməsidir. “Qisas” romanında Muxtar əsərin əvvəlindən sanki onu
gözləyəcək labüd fəlakətlərin fərqində idi, min bir vəchlə bunun qarşısını almağa çalışırdı. Bunları
biz arvadına olan sonsuz inamında və onun etdiyi hər bir şeyə göz yummağında görürük. Bunları
etməklə o səhv edirdi, yox bunu deyə bilmərik, o ailəsini xilas etməyə çalışırdı, əslində isə öz
faciəsi üçün zəmin hazırlayırdı. Məişət problemləri fonunda bir ailənin necə böyük bir cəmiyyət
faciəsinə və probleminə çevrilə biləciyinin şahidi oluruq və əmin oluruq ki, “Ağıllı dirilərin bu
dünyada yaşama haqqı yoxdur...”(3,470)
A.Rəhimovun “Girdab” romanında isə cəmiyyətin mənəviyyatındakı boşluqlardan yaranan
və sonu görünməyən “girdab”lardan bəhs olunur. O “girdab” ki, dahi sənətkar H.Cavidin
yaratdığı qəhrəmanlar da onun buxovundan xilas ola bilməyib, “uçurma”a yuvarlanmışlar. Bu
girdab sonsuz, zamansız və məkansızdır. Cəmiyyət və insanlıq var olduqca, onu daim addımaddım izləyir, tərəqqinin qarşısını almaq üçün yeni yollar axtarır. Lakin bu “girdab”a qarşı dura
biləcək, onun tilsimini qıra bilən, xoşbəxtliyin fəth etdiyi bir zirvə də var. A. Rəhimovun təlqin
etdiyi bu zirvə həyat – yaşamaq eşqinə rəvac verən nikbin əhvali-ruhiyyədir. O, ədibin yaratdığı
obrazları həyatın ağrılı yollarını keçməyə ruhlandırır: “ Dünya yaxşıların çiynindədir...” (1,308)
Romanın əsasında ədəbiyyatın bünövrəsi və dayaq nöqtəsi olan əxlaq kodeksi dayanır. O
əxlaq ki, “idrakın işığı” ilə nurlanır. (1, 517) Əxlaq anlayışına aydınlıq gətirən A.Rəhimov
fəlakətlərin səbəbi kimi mənəvi yoxsunluq anlayışının üzərində dayanır: “Əxlaqi sərvətlər,
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mənəvi dəyərlər zəka nurundan doğar və o, insanı insan eləyən mühüm vasitəyə çevrilir”. Yazıçı
əxlaqla idrakı qarşılıqlı vəhdətdə və əlaqədə təhlil edir. İnsanın ən ümdə xüsusiyyətləri olan əxlaq
və mənəviyyat yalnız “idrak nurunda” (1, 486) parıldadıqca gözəldir.
Təsadüfi deyil ki, əsərin mərkəzində dayanan Şəfəq obrazı əxlaqi keyfiyyətləri ilə çox ağır
yollardan keçir, cəmiyyətdəki böhranlar və təlatümlər də məhz bir fərdin simasından, sınaq
yollarından başlayır. Prof. M.Qasımlı yazır: “A.Rəhimov mənəviyyatda gedən eroziya-çürümə
proseslərinin nə qədər təhlükəli və acınacaqlı olduğunu ən adi, siravi epik mənzərələr fonunda
cəsarətlə işıqlandırır”. (6, 140) Əxlaqsızların, mənəvi dəyərlərin nə olduğunu anlamayanların nail
olduğu yalnız bir şey var: “acı məğlubiyyət üzərində iyrənc qələbə! (1, 486).
NƏTICƏ
Ağarəhimin bu üç romanında biz sosial-əxlaqi və mənəvi problemlərin irihəcmli əsər çərçivəsində geniş epik lövhələrin təsvirini görürük. Həm bu romanlar, həm bu romanlar üzərində aparılan
tədqiqat işləri məhz əxlaq və mənəviyyat problemlərinin əsərlərdə bədii inikasının daha geniş
aspektdə təhlil etməyimizə kömək edir. Hər nə qədər bu romanlar məişət mövzulu romanlar
sırasına daxil olunsa da, əsərlərin ideyası və bədii qayəsi, bu tipli əsərlərin roman yaradıcılığında
yeni ideya şaxələrinin çoxalmasına gətirib çıxara bilər. Bədii əsərlərin ən dəyərli bədii yükü məhz
insan və insan münasibətləridir ki, Ağarəhim məhz bu üç romanda bunların təsvirinə
müvəffəqiyyətlə nail olmuşdur.
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ƏBDÜRRƏHİM BƏY HAQVERDİYEVİN NƏSR
ƏSƏRLƏRİNDƏ EVLİLİK NÖVLƏRİ
Seyidnisə LƏTİFLİ
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
Humanitar Elmlər Bölməsi
seyidnise.m@gmail.com
BAKI, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Cəmiyyətin inkişafının müxtəlif dövrlərində evlilik sosial hadisə kimi müxtəlif formalarda
mövcud olmuşdur. Evlilik, tarixin ilk dövrlərindən bəri var olan və insan həyatında böyük önəm
daşıyan bir təşkilatdır. Cəmiyyətin inkişafının müxtəlif zamanlarında nikah tarixi kateqoriya kimi
fərqli formalarda təzahür etmişdir. Müxtəlif dövrlərdə özünəməxsus iqtisadi və istehsal
münasibətlərin daşıyıcısı olan hər bir formasiya müəyyən ailə-nikah münasibətləri doğurmuşdur.
Hər bir cəmiyyətdə ailənin təməlini mövcud qanunvericiliyə əsaslanan nikah münasibətləri təşkil
edir. Bunun nəticəsində isə müxtəlif evlilik növləri formalaşmışdır. Cəmiyyətin mədəni
dəyərlərinə əsasən evlilik növləri fərqli şəkillərdə mövcud olmuşdur. Fərqli zaman kəsiyində
qadın taleyinə, qadın və evlilik probleminə münasibət ədəbiyyatda geniş şəkildə əksini tapmışdır.
XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan nəsrində müxtəlif evlilik növləri təsvir edilmişdir. Müasir
dövrümüzdə də evlilik bir kateqoriya kimi müxtəlif formalarda cərəyan edir. Erkən nikah
problemi, bəzi evlilik növlərinin qalıqlarının müasir dövrdə də özünü göstərməsi kimi problemlər
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aktuallıq kəsb edir. Evlilik növlərinin araşdırılması və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin nəsrindən
nümunələr gətirilərək tədqiq olunması məqalənin elmi yeniliyi hesab oluna bilər.
AÇAR SÖZLƏR: EVLILIK, QADIN, CƏMIYYƏT
GIRIŞ
Görkəmli mütəfəkkirlərimizi öz bədii yaradıcılıqlarında evlilik növlərini işıqlandırmaqla
qadının acınacaqlı taleyində baş verən fəlakətlərin dərin izini erkən evlilikdə olduğunu göstərmək
istəyirdi. Bu məqsədlə adət-ənənələrdə öz aktuallığını qoruyan, dəb halına salınmış evlilik
növlərini işıqlandırmaqla bu aktın könüllü prinsipdə yerinə yetirilməsininin vacibliyini diqqətə
çatdırırdılar. Tədqiqatın məqsədi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin nəsr yaradıcılığında evlilik
növlərinin araşdırılmasıdır. Ədibin yaradıcılığında evlilik problemi müxtəlif formalarda təzahür
etmişdir. Görkəmli mütəfəkkirimiz əsərlərində əks etdirmiş olduğu bu problem və onun təzahür
formalarına müasir dövrümüzdə də rast gəlinir. Tədqiqat zamanı əldə olunan nəticələr gələcəkdə
bu mövzu ilə bağlı aparılacaq elmi araşdırmalarda nəzəri mənbə kimi əhəmiyyətlidir.
İctimai tariximizdə böyük əhəmiyyət kəsb edən qadın və evlilik problemi milli
ədəbiyyatımızda müxtəlif ədiblərin yaradıcılığında fərqli şəkildə təzahür etmişdir. Müxtəlif
zamanlarında nikah tarixi kateqoriya kimi fərqli formalarda təzahür etmişdir. Evlilikdə bir sıra
qaydalar əsas götürülərək kateqoriyalar mövcuddur. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
ədəbiyyatının görkəmli nümayandələrindən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev olmuşdur. Onun
yaradıcılığının nəsr istiqamətində də müxtəlif evlilik növləri əks olunmuşdur. Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyevin yaratmış olduğu əsərlərdə Azərbaycan qadınının məhkum vəziyyətdən,
hüquqsuzluğundan, erkən evlilik və s. kimi problemlərdən bəhs etmişdir. Realist və demokratik
ədəbiyyatın nümayəndəsi olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev daim xalqının ictimai vəziyyətini
düşünür, öz fəaliyyətini xalqı ilə bağlayıb istiqamətləndirirdi. Öz zəmanəsinin ictimai
eybəcərliklər, özbaşınalıqlar, sosial-siyasi hadisələr onu narahat edir və bu kimi problemlərə qarşı
mübarizə aparır və münasibət bildirirdi. O, qadınların üzləşdiyi problemlərə qarşı biganə qalmır
və bu şəraiti yaradan, onları uçuruma sürükləyənlərə qarşı mübarizə aparırdı. Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev Azərbaycan qadınının taleyini parlaq, istedadlı, savadlı və təhsilli görmək istəyirdi.
Qadınları bu hüquqdan məhrum edən avam, cahil mollalaları, axundları, dar düşüncəli cəmiyyəti
tənqid edirdi. Onun yaradıcılığında evlilik növlərinin təsvir olunması pərdəsində acı gerçəklər
yatır. Bu acı gerçəklərə qızların qul kimi erkən yaşda satılması, onları evləndirərkən istəyinin
deyil, ilk növbədə pulun sayılması kimi hadisələr aiddir. XX əsrin əvvəllərində qadınların, gənc
qızların ailə çərçivəsində, cəmiyyətdə yaşadığı faciələr Əbdürrəhim Haqverdiyevin nəsr
yaradıcılığında realist şəkildə təsvir olunmuşdur. Yaratmış olduğu nəsr nümunələrində ədib
qadının məhz qadın olduğuna görə cəmiyyətdə üzləşdiyi problemi həyat tərzinə işıq salaraq bu
problemlərin aradan qaldırmaq yolunda mübarizə aparırdı.
Bədii nəsrimizi yeni və orijinal mövzularla, özünəməxsus ideya-estetik, rəngarəng süjet və
kompozisiya xüsusiyyətlərinə, üslub və ifadə tərzinə malik olan əsərlərlə zənginləşdirib.
Yaradıcılığının ikinci dövründə (1905-1920) Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Azərbaycan
ədəbiyyatına ustad bir hekayəçi kimi daxil olmuşdur. “Bomba”, “Mütrüf dəftəri”, “Pir”, “Seyidlər
ocağı”, “Diş ağrısı”, “Sarı toyuq”, “Marallarım” silsiləsinə daxil olan və digər hekayələri
nəsrimizin gözəl nümunələridir. Görkəmli ədib bədii nəsrimizdə gözəl nümunələri yaratmaqla
onun yeni məzmunla zənginləşməsinə, formaca kamilləşməsinə istiqamət vermişdir. Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyevin “Marallarım” silsiləsinə daxil olan “Odabaşının hekayəsi” əsərində qadınların
ailə-məişət çərçivəsində rastlaşdığı problemlər Gövhərtacın simasında əks olunmuşdur. Bu təkcə
Gövhərtacın deyil, dövrün ictimai mənzərəsindən baxdıqda onun simasında qadınların, gənc
qızların ümumiləşmiş taleyinin əks olunduğunun şahidi oluruq. Əsərdə Hacı Mirzə Əhməd ağanın
bir arvadınınolmasına rəğmən ailəsi var-dövlət eşqinə düşərək Gövhərtacı ona verirlər. Hekayədə
göstərilir ki, Gövhərtacın halı pişləşdikdə Hacı Mirzə Əhməd ağanın böyük arvadı otağa daxil
olur. Hekayənin bu hissəsində Gövhərtacın acınacaqlı şəkildə, istəyi, fikri soruşulmadan qoca,
yaşlı, evində bir arvadı olan kişiyə verilməsi, bundan sonra da həyatının hər gününün ahu-zar ilə
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keçməsinin təməli qoyulur. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev çoxarvadlılığa- poliqamiyanın bir növü
olan pologiniya evlilik növünü əsərdə təsvir etməklə tənqidi münasibətini bildirmişdir.
Marallarım silsiləsinə daxil olan və hadisələrin rəngarəngliyi ilə seçilən əsərlərdən biri
“Xortdanın cəhənnəm məktubları” povestidir, bu povesti forma və məzmunun vəhdəti
baxımından zənginliyi ilə seçilməklə bərabər, povestin əsas məqsədi və ideyası xalqın tərəqqisinə,
inkişafına əngəl olan yalançı din xadimlərinin, satirik gülüş altında ictimai mühitin
eybəcərliklərini açıb göstərməkdir [4, 76]. Bu povestdə evlilik formalarından olan levirat təsvir
olunmuşdur. Bu evlilik formasını əsas məğzi dul qalmış fərdlərin vəfat etmiş şəxslərin bacı və ya
qardaşları ilə evlənməsidir. “Xortdanın cəhənnəm məktubları” povestininin “Cicim ocağı”
hissəsində levirat evlilik növünün şahidi oluruq: “İblis кi, cəhənnəmin sədri-idarəsidir, bir uca
taxtın üstünə çıxıb sağa və sоla şıllaq atır. Cəhənnəm əhli оnun ətrafını alıb, hər bir dillə оna föhş
verir və cəhənnəmə düşməyində də оnu müqəssir tutur. Sən оlmasaydın, mən öz qardaşımı
öldürüb arvadını almazdım” [2, 78]. Əsərin bu hissəsində hər kəs öz günahını bir –bir sayaraq
iblisin üzərinə ataraq onu günahlandırırlar. Bu günahlardan biri də qardaşının arvadına tamah
salıdığına görə qardaşını öldürən şəxsin dilindən söylənilən nitqdir ki, bu zaman biz levirat nikah
formasının şahidi oluruq. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev bu nikah formasını göstərməklə
qədimdən mövcud olan nikah növünə işıq salmışdır. Həqiqətəndə çox zaman qardaşdan qalan
irsin başqasına keçməməyinə görə bu nikah formaları tez-tez gerçəkləşirdi. “Xortdanın cəhənnəm
məktubları” povestininin “Cicim ocağı” hissəsində həmçinin digər evlilik forması olan siğə ilə
rastlaşırıq: “İranın şəhərləri birbəbir Fazili qоnaq çağırırdılar. Ağa şəhərə yaxınlaşanda tamam
şəhər оnu istiqbal edib, salavatla şəhərə gətirib ən zəngin bir tacirin evində mənzil verirdilər. Neçə
gün plоv qurşağa çıxırdı. Gecələr də кi, ağanın qulluğuna siğə üsulu ilə cavan qızlardan gətirib
təbriк edirdilər” [2, 98]. Siğə evlilik formasının Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev yaradıcılığında rast
gəlinməsi bu evlilik formasının kökünün dərinliyi ilə seçildiyini göstərir. Cavan qızların Fazilə
siğə olunaraq hədiyyə edilməsi qadının taleyinin bəxşiş kimi alınıb verilməsinin acınacaqlı
tərəfini göstərir. Ədibin “Seyidlər ocağı” hekayəsində də siğə evlilik növü əks olunmuşdur. Seyid
Səməd öz həyatını yalnız keçirməmək üçün siğə kəsdirir: “Seyid Səmədə təкliк əl verməyib оn
altı, оn yeddi yaşında bir qız siğə eləyib, оcağın qırağında əyləşdi” [2, 57]. Əsərdən verilmiş
hissədə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev həm qızların özlərindən böyük kişilərə məcburi şəkildə siğə
olunmağı, həm də erkən yaşda gənc qızların evləndirilməsi məsələsinə toxunmuşdur. Evliliyin
başqa bir forması olan poliginiyaya- çoxarvadlılıq növünə ədibin “Şikayət” əsərində rast gəlirik.
Əsərdə həm çoxarvadlılıq təsvir olunmuş, həm də yalançı, fırıldaqçı molla və vaizlərin yalnız pul
qazanmaq xətrinə etdikləri gülüşə səbəb olmuşdur. Obrazların dilindən məktəb, elm təhsilin
fırıldaqçı mollaların bazarının bağlanmağı, artıq onlara inananların getdikcə azalması təsvir
olunmuşdur. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev bu səhnəni göstərməklə xalqının yalnız elm və maarif
ilə gözünün açılacağını və işıqlı gələcəyə qovuşacağını söyləmək istəyirdi. Hekayədə poliginiya
evlilik növünün olması obrazın öz dilindən qeyd olunur: “Ay balam, nə qədər hesab eləyirəm, altı
yüz manat da düzəlmir. Bilməyirəm, necə eləyim? Mənim ümidim bu ramazan ayınadır. Buna
xatircəm оlub, min manatadəк bоrc eləmişəm və nisyə mal almışam. Belə getsə, axırda acımızdan
qırılarıq. Üç arvad, səккiz uşaq. Bunlar necə dоlansınlar? Кeçmişdə hər ramazanda əlimə min beş
yüz manatdan artıq pul gəlirdi” [2, 65]. Ədibin “Şəbih” hekayəsində də poliginiya evlilik növü
təsvir edilmişdir: “Məscidlərə getdim, mərsiyəxan hazır, təкyələrə getdim, həmçinin. Axtarıb
bizim Mоlla Nəbiqulunu tapdım кi, çоxdan Dəccalabadda müqimdir. Ərbədildə arvadı ilə dalaşıb,
dörd uşağı ilə qоyub gəlib. Dəccalabadda iki arvad alıb. Biri iranlı, о biri həmin yerli. Yaxşı
оğlandır, allah öz pənahında saxlasın Dəccalabadda əmələyi-mоvtadan hesab оlunur” [2, 112].
Hekayədə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev yalançı dini ayinlərlərlə məşğul olan, xalqı aldadıb pul
qazanan din xadimlərini tənqid etmişdir.
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Diş ağrısı” hekayəsində siğə evlilik növünə rast gəlirik.
“Diş ağrısı” hekayəsində heç vaxt fürsəti qaçırmayan, harada pul varsa ora gedən tacir Hacı
Rüstəmdən bəhs edilmir, pul qazanmaqda bütün yollara əl atan maraldan söhbət açılır. Hacı
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Rüstəm siğə kəsməyi adi bir ticarət işi hesab edir. Baş alıb gedən siğə nikahlarının çoxalması və
bunun nəticəsində küçələrin yetimlə dolması vecinə deyil. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev bu
hissəni işıqlandırmaqla siğə nikah formasının mənfi cəhətlərini açıb göstərmək istəmişdir:
“Cəhənnəmə dolsun. Yetimə nə var? Dəyirmanın navından salarsan, donquzluğundan diri çıxar.
Yetimin üzü daşdan bərk olar. Burnunun fırtığını yeyib böyüyəcək” [2, 80].
“Sarı toyuq” adlı hekayədə həm poliginiya, həm də endoqam nikah növü olan ortakuzen
nikah forması əks olunmuşdur. Xalaoğlu və xalaqızı, əmioğlu və əmiqızı, bibioğlu və bibiqızı,
dayıoğlu və dayıqızı arasındakı nikahlar ortakuzen nikahlar adlanır. “Sarı toyuq” hekayəsinin
başlanğıcında təsvir edilən zaman ortakuzen nikahının şahidi oluruq: “Cavan Əhməd оn sənə idi
кi, öz arvadı Güləndamla yaşayırdı. Güləndam Əhmədin həm arvadı, həm əmisi qızı idi. Bunları
beşiкdə iкən bir-birinə nişanlamışdılar. Əmi qızı və əmi оğlu xeyli mehriban dоlanmaqda idilər”
[2, 35].
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin hekayələrində müxtəlif evlilik növlərinin, qadınların
cəmiyyətdə üzləşdiyi çətinliklərin və bu problemin müxtəlif ifadə formalarının əks olunduğunun
şahidi olduq.
TƏDQIQAT METODU
Tədqiqat işində təsviri və tarixi müqayisəli metodlardan istifadə edilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.
NƏTICƏ
Aparılan tədqiqat nəticəsində Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevinin nəsr yaradıcılığında
poliginiya, siğə, levirat, ortakuzen evlilik növlərini təyin etdik. XX əsrin əvvəllərində ədəbi
əsərlərdə təsvir edilmiş qadın obrazları və onların qarşılaşdığı problemlər dövrün aynası kimi çıxış
edirdi və bəzi problemlərin kökünün hələ də tam həll olunmadığını göstərirdi. Bu problemlər
ədəbiyyatda qadınların azadlıq və hüquqlarının məhdudlaşdırılması, onların seçdiyi deyil, onlar
üçün seçilən həyatı yaşamaq, ailədə qız övladına bəslənilən münasibət, erkən yaşda evlilik və s.
kimi məsələlər fonunda əks olunmuşdur.
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XÜLASƏ
Görkəmli şair, dramaturq və mütəfəkkir Hüseyn Cavidin yaradıcılığı yalnız Azərbaycanda
deyil, ölkəmizdən kənarda da bir çox tədqiqatların mövzusu olmuşdur. Dəyərli ədibimizin
yaradıcılığının öyrənildiyi ölkələr arasında türk dövlətləri xüsusilə seçilir. Bu cəhətdən Türkiyədə
aparılan tədqiqatlar da böyük əhəmiyyət daşıyır. Türkiyədə Hüseyn Cavidin həyat və
yaradıcılığının müxtəlif sahələrinə, o cümlədən poeziyasına həsr olunmuş müxtəlif tədqiqat
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əsərləri işıq üzü görmüşdür. Bu əsərlərdə Cavid poeziyasının mövzu və məzmun əhatəsi, vətən,
qadın azadlığı, gözəllik və məhəbbət mövzularının ifadəsi, onun müxtəlif şeir janrlarından
istifadəsi, Cavid poeziyasında fəlsəfi fikirlərin ifadəsi, burada Qərb və Şərq məsələsinə, türk
tarixinə münasibət, Cavid poeziyasının Türkiyə şairlərinin yaradıcılığı ilə müqayisəsi kimi
məsələlər diqqət mərkəzində durmuşdur.
AÇAR SÖZLƏR: Azərbaycan ədəbiyyatı, şeir, poema
GIRIŞ
Görkəmli Azərbaycan şair və dramaturqu Hüseyn Cavidin yaradıcılığı Türkiyə
ədəbiyyatşünaslığında son dövrlərdə daha geniş öyrənilmişdir. Bu araşdırmaların mühüm qismini
XX əsr lirik-fəlsəfi şeirimizin ustadı, böyük romantik şairin lirikasına həsr olunmuş tədqiqatlar
təşkil edir.
Müasir dövrdə ölkəmizdə və ondan xaricdə Hüseyn Cavidlə bağlı tədqiqatların
araşdırılmasına ehtiyac var. Burada Cavid yaradıcılığının bir qolu olan poeziya bağlı Türkiyədə
aparılan tədqiqatlar nəzərdən keçirilir və onlara tənqidi münasibət bildirilir. Tədqiqat işi giriş,
tədqiqat metodu, əsas hissə və nəticədən ibarətdir.
TƏDQIQAT METODU
Tədqiqatda təsviri və müqayisəli metodlara üstünlük verilmişdir. Hüseyn Cavidlə bağlı
Türkiyədə aparılmış tədqiqatlar xülasə edilmiş və onlara münasibət bildirilmişdir.
Mövcud tədqiqatların təhlili göstərir ki, zəngin yaradıcılıq irsi ilə ədəbiyyat tariximizdə
önəmli yer tutan Hüseyn Cavidin çoxşaxəli yaradıcılığından Türkiyədə daha çox onun dərin
hikmətli fəlsəfi poeziyasına yüksək qiymət verilir. Məsələn, Yar. Dos. Dr. Hayrettin Ayaz XX əsr
milli poetik təfəkkür tariximizin zirvələrindən biri olan Hüseyn Cavidi “Azərbaycanın ən lirik
şairi” adlandırmışdır (3, s.141).
H.Cavidin bədii irsinin onun ayrı-ayrı kitabçalarının, bəzən isə konkret əsərlərinin təhlili üzrə
qiymətləndirildiyinin də şahidi oluruq. Məsələn, Dos. Dr. Banuçiçek Kırzıoğlu H.Cavidin
“Keçmiş günlər” adlı şeir kitabına və oradakı iki şeirə xüsusi tədqiqat həsr etmişdir (10, s.130).
H.Cavidlə bağlı tədqiqatların əksəriyyətində ifadə edilən ümumi fikir: “şairin əsas məqsədi
fəlsəfi ideyalarını bədii təqdim etməkdir”, – düşüncəsi B.Kırzıoğlunun da araşdırmalarında öz
əksini tapır. Alimin yazılarında aşağıdakı fikirlərlə qarşılaşırıq: “Hüseyn Cavid üçün ələ alınan
mövzu bəzi fəlsəfi düşüncələri yaratmaq üçün vasitədir” (10, s.131). Dr. Jalə Babaşovaya görə,
H.Cavidin şeirləri ideoloji şeirlərdir və türkçülük, turançılıq ideologiyasını ifadə edir. Onun
fikrincə, H.Cavidin şeirlərində idealist anlayışlar ifadə olunur, onun yalnız bir neçə şeirində
konkret görünüşə rast gəlinir (4, s.235).
B.Kırzıoğlu haqqında məlumat verdiyimiz tədqiqatında Cavidin ilk şeir toplusundakı
əsərlərin ümumi səciyyəvi cəhətlərini müəyyən etmək istəyərkən yazır: “Keçmiş günlər”in
mərkəzində insan durur” (10, s.132). Tədqiqatçının fikrincə, bu şeirlərdə insanlar qəlbi və ağlı
təmsil edənlər olmaqla iki qrupa bölünür və bununla da kitabın əsasını qəlb-ağıl dialoqu təşkil
edir. Şeirlər öyrədici və yol göstərən səciyyə daşıyır (10, s.134).
Fikrimizcə, bu ümumiləşdirmə Cavidin “Keçmiş günlər” kitabındakı əsas müəllif qayəsini
ortaya qoymaq baxımından zəif səslənir. Belə ki, bu fikirlər təkcə Cavid yaradıcılığı üçün deyil,
bütün ədəbiyyat nümunələri üçün səciyyəvidir. İnsanı, onun yaşantılarını, duyğularını, hiss və
həyəcanlarını təsvir etmək bədii ədəbiyyatın əsas məqsədidir. Ağıl və qəlbin dialoqu isə, demək
olar ki, millətindən, dilindən və inancından asılı olmayaraq bütün yazarların əsərlərinin əsas ana
xəttini təşkil edir.
B.Kırzıoğlu “Keçmiş günlər” kitabındakı şeirlərin formasına da diqqət yetirmiş və bu
məsələni maraqlı şəkildə izah etmişdir. Onun fikrincə, buradakı şeirlərdə ədəbi janrlar bir-birinə
qarışmışdır: pyes, həsbi-hal, hekayə, hətta roman. Bu şeirlərdə daha çox mənzum hekayəyə meyil
edilir (10, s.132-133). Bir fikri əlavə etmək istərdik ki, Azərbaycan poeziyasında, xüsusən də XX
əsr romantiklərinin yaradıcılığında süjetli lirikaya meyl güclüdür. Hüseyn Cavid də bu ənənəni
yaradıcılığında uğurla tətbiq etməyi bacaran sənətkardır. Yəni B.Kırzıoğlunun qeyd etdiyi kimi
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“Keçmiş günlər” kitabındakı şeirlərdə növ və janrların qarışdırılması yox, əksinə xalq
ədəbiyyatından qidalanan və klassik poeziyamızdan qüvvət alan bir şairin ənənəyə yaradıcı
münasibəti var.
Məqalədə böyük şairin təkrarsız bədii düha ilə yaratdığı iki şeirə –“Bakıda” və “Qadın!”
şeirlərinə xüsusi diqqət yetirilir. “Bakıda” şeiri “Məsud və Şəfiqə” adı ilə də tanınır. Bakı
yoxsullarının həyatını, fəhlələrin azadlıq arzularını əks etdirir (10, s.134). Bu araşdırmada şeirlə
bağlı Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında geniş yayılmış bir fikirlə qarşılaşırıq: Bu şeir Tofiq Fikrətin
“Süha ile Pervin” əsərini xatırladır. Hər iki şeirdə xəyal və həqiqət anlayışları birləşdirilir. Xəyal
həqiqətə təslim olur (10, s.135). Həqiqətən də, hər iki əsər arasında forma və müəyyən mənada
məzmunca yaxınlıq görmək mümkündür.
Digər bədii-poetik nümunə isə “Qadın!” şeiridir. Tədqiqatçının fikrincə, bu şeir “Qadına
səsləniş” də adlandırıla bilər. Burada qadının yalnız işləməklə azadlıq əldə edəcəyi vurğulanır.
H.Cavidin fikrincə, qadına edilən zülmün mənşəyində ictimai vəziyyət durur. Qadın öz
hüquqlarını qazanmaq üçün mübarizə aparmalıdır (10, s.136-137). Göründüyü kimi, nədənsə bu
təhlildə Cavidin qadını mənəvi azadlığa, təfəkküründə inqilab etməyə çağırışı, onu cəhalətdən
oyatma cəhdi tam çılpaqlığı ilə əksini tapmır.
Türkiyədə Hüseyn Cavidin dərin fəlsəfi, humanist məzmunu və ümumbəşəriliyi ilə seçilən
zəngin poetik irsi ilə bağlı aparılan araşdırmalarda onun poemalarına xüsusi yer verilmişdir.
“Azər” poeması haqqında geniş yayılmış fikirlərdən biri əsərin qəhrəmanının müəllifin özünü
təmsil etməsidir. Bu cəhət A.Erolun da diqqətindən yayınmamışdır: “Əsərin qəhrəmanı “Azər”,
əslində, sosial və siyasi həyat qarşısında dərin təcrübələr qazanmış Hüseyn Cavidin özüdür” (6,
s.109). Azərin dili ilə müəllifin fikirlərinin verilməsi ideyası ədəbiyyatşünaslıqda geniş
yayılmışdır (4, s. 229).
A.Erolun fikrincə, Azər vasitəsilə H.Cavid cəmiyyəti yönləndirmə vəzifəsini yerinə
yetirməyə çalışmışdır. Ona görə də əsərin əvvəlində “xəyal aləmində bir səyyah” (6, s.112) olan
Azər sonradan cəmiyyətə qoşulur, Qərbə səyahətə çıxır (6, s.113). Deməli, tədqiqatçı bu fikirdə
olmuşdur ki, əyilməz ideoloq H.Cavid cəmiyyətə qoşulmağı, insanlarla ünsiyyətdə olmağı “xəyal
aləmi”nə qapılmaqdan üstün tutmuş, daha dəqiq desək, “xəyal aləmi”ndə qazandığı fikirləri
cəmiyyətlə bölüşməyə çalışmışdır.
“Azər” poemasında Şərq və Qərbin müqayisəsi məsələsi ən çox tədqiq olunan cəhətlərdən
biridir. A.Erol bu problemin qoyuluşu və həllinin daha çox əsərin “Tısbağanın zövqü” və
“Yurdsuz çocuqlar” hissələrində müşahidə edildiyini, sosial ədalətsizliyin Qərbə nisbətən Şərqdə
daha acı nəticələr verdiyinin, bu baxımdan Şərqin daha ağır vəziyyətinin əsərdə qeyd olunduğunu
göstərir (6, s.113-114). Fikrimizcə, bu mövzu müəllifin yalnız “Azər” poeması üçün deyil,
“Uçurum”, “Knyaz” pyesləri və digər əsərlər üçün də səciyyəvidir. Lakin tədqiqatçı “Azər”
poemasını Cavidin ümumi yaradıcılığı kontekstindən kənarda təhlil etdiyi üçün bu əsərlərlə
müqayisələr aparmır.
Onu da qeyd etməliyik ki, “Şərqin Hötesi” (T.Atəşli) (5, s. 3) H.Cavidin Qərblə bağlı fikirləri
yalnız müsbət olmamış, o, öz yaradıcılığında Qərb dünyasının mənfi xüsusiyyətlərini də əks
etdirmişdir. Bu cəhətdən A.Erolun: “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan intellektualları üçün Qərb
sözü mədəniyyət və tərəqqi ilə bir tutulmuş olsa da, H.Cavid heç də bu fikri tam qəbul
etməmişdir”, – fikri ilə razılaşmaq olar (Erol, s.116). Müəllifə görə, bunun əsas səbəblərindən biri
Birinci Dünya müharibəsində Qərbin törətdiyi vəhşiliklər idisə (“Hərb və fəlakət, “İblis” və s.),
digəri mədəni və əxlaqi fərqlər olmuşdur.
A.Erol öz tədqiqatlarında ülvilik aşılayan Hüseyn Cavidin qadın məsələsinə münasibətinə də
toxunur. Alim romantik şairimizin bu məsələyə həsr olunmuş “Şərq qadını”, “Qadın!”, “Qız
məktəbində” adlı şeirlərini, xüsusilə də “Azər” poemasının “Gəlin köçərkən” və “Lalə” adlı
hissələrini tədqiqata cəlb edir (6, s.117). Lakin qeyd etməliyik ki, H.Cavidin qadın məsələsinə
həsr olunmuş, bu məsələyə bu və ya digər dərəcədə toxunan əsərləri tək bu əsərlərlə
məhdudlaşmır. Belə ki, işıqlı zəka sahibi H.Cavid öz əsərlərində qadın məsələsinə geniş yer
vermiş, fürsət düşdükcə qadının cəmiyyətdəki rolunu vurğulamağa çalışmışdır.
Baku Engineering University

139

Baku/Azerbaijan

Azəri həqiqət axtarıcısı kimi səciyyələndirən J.Babaşova bu cəhətdən onu Oqtay Eloğlu ilə
müqayisə edir (4, s.230). Fikrimizcə, bu iki obrazın bir-biri ilə müqayisə olunması
diqqətəlayiqdir.
Türkiyə cavidşünaslığında H.Cavidin “Hübuti-Adəm” poeması da diqqətdən kənarda
qalmamışdır. Hayrettin Ayaz bu əsəri Əhməd Haşimin “O belde” şeiri ilə müqayisə etmiş, hər iki
şeirdə bədbin hisslərə qarşı təsəlli verildiyini göstərmişdir (3, s.143). H.Ayaz “Hübuti-Adəm”
poeması barədə yazır: “Qərb ədəbiyyatında insandakı ehtirası alleqorik tərzdə ifadə edən bir çox
əsərlər mövcuddur. Dantenin (1265-1321) “İlahi komediya” (“La Divine Commedia”) əsəri ilə
Qötenin (1749-1932) “Faust”u belə əsərlərdəndir. Ancaq Hüseyn Cavidin insanın bu tərəfi ilə
bağlı gəldiyi qənaətləri Şərq ədəbiyyatında bu qədər qüvvətli ifadə edən əsərlər azdır. ... Bu
mənzumədə diqqəti cəlb edən bir cəhət də şairin “Cənnətdən çıxarılış” hadisəsi ətrafında insanı
anadangəlmə “günahkar” sayan yəhudilik və xristianlıq teologiyalarının əksinə, “məsum”luğunu
müdafiə etməsidir” (3, s.144).
Türkiyədə aparılan tədqiqatların bir qismi Hüseyn Cavid poeziyasının başqa ədiblərlə
müqayisə olunmasına həsr olunmuşdur. Belə tədqiqatlardan biri də Dr. Seda Selimin “Hüseyin
Cavid ve Eliağa Vahidʼin hayata bakış ve açılarının şiirlerine yansıması” adlı məqaləsidir.
Məqalədə Əliağa Vahid və Hüseyn Cavidin bədii əsərlərində ifadə olunan ictimai-siyasi və
fəlsəfi fikirlər ümumiləşdirilir. Müəllifin fikrincə, Əliağa Vahid sovet şairidir və yaşadığı
cəmiyyətdən məmnundur və bu da onun şeirlərində gələcəyə nikbin baxışın olmasına şərait
yaratmışdır. “Hüseyn Cavid isə inanclı bir türk millətçisidir” və bu da onun yaradıcılığında
ümidsizlik, kədər əhvali-ruhiyyəsini meydana çıxarmışdır. Ancaq hər iki müəllifin məhəbbətə,
gözəlliyə baxışları bir-birinə çox yaxındır (11, s.529).
S.Selim yaradıcılıqlarının ilk dövrlərində gözəllik və sevgini əsas tutan H.Cavid və
Ə.Vahidin ictimai həyatda baş vermiş dəyişikliklərin nəticəsində ictimai-siyasi mövzulara meyl
etdiyini də göstərir. Onun fikrincə, H.Cavidi bu mövzuya yönəldən Birinci Dünya müharibəsi,
Ə.Vahid yaradıcılığına təsir edən isə bolşevik inqilabı olmuşdur (11, s.539). Ədiblərin
yaradıcılığındakı dövrlər və mövzular arasında belə kəskin sərhəd qoymaq çətindir. H.Cavid
yaradıcılığının müharibədən əvvəlki dövründə də ictimai-siyasi mövzulu əsərlər, eləcə də
müharibədən sonrakı dövrdə də məhəbbətə həsr olunmuş əsərlər yazmışdır. S.Selimin “Cavid o
zamana qədər “Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir” anlayışı ilə əsərlər yazmışdır, ancaq Birinci
Dünya müharibəsi, erməni qətliamları Cavidin sənət həyatında qırılmaya səbəb olmuşdur” sözü
ilə də tam razılaşmaq olmaz, çünki “Mənim tanrım” şeirinin özü belə müharibədən sonra – 1922ci ildə yazılmışdır.
Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında Hüseyn Cavid poeziyasında şeir şəkillərindən istifadə
məsələsinə də diqqət yetirilmişdir. Məsələn, Jalə Babaşovanın: “Cavidin qəzəl və məsnəviləri
forma cəhətdən keçmişə bağlı şəkildədir, mövzu cəhətdən yenilik əks etdirir” (4, s.634), – fikirləri
Banıçiçek Kırzıoğlunun: “Belə demək mümkündür ki, Hüseyn Caviddə ənənəvi şeir şəkillərindən
əlavə, özünəməxsus bəzi arayışlar da var” (10, s.133), – fikirləri ilə çox yaxındır.
Tədqiqatlar da göstərir ki, H.Cavid öz yaradıcılığında həm klassik ədəbiyyata məxsus şeir
şəkillərindən, həm heca vəznində yazılmış, xalq şeirinə aid nümunələrdən, həm də Avropa
romantik ədəbiyyatının janrlarından istifadə etmişdir. Bütün bu janrlarda yazdığı əsərlər məzmun
yeniliyi ilə seçilmişdir.
Hüseyn Cavid poeziyasının mövzu əhatəsi də Türkiyə ədəbiyyatşünaslığının maraq
dairəsindədir. Məsələn, Sedat Adıgüzel “Hüseyin Cavidʼin şiir dünyasına bir bakış” məqaləsində
Cavid yaradıcılığında vətən mövzusunun mühüm yer tutduğunu və onun kədərinin də vətənlə
bağlı olduğu aydın göstərərək yazır” (1, s. 396). Bu tədqiqatda H.Cavidin əsərlərində vətənin
keçmişinə bağlılıq kimi mövzuların yer alması vurğulanır və bu cəhətdən şairin “Qəzəl”, “Hərb və
fəlakət”, “Türk əsirləri”, “Dəniz tamaşası”, “Novruz bayramı” kimi şeirləri xüsusi qeyd olunur (1,
s. 397). Fikrimizcə, bu əsərlər ictimai mövzulu şeirlər olduğundan burada vətənin, yəni
Azərbaycanın və ümumiyyətlə, Şərq dünyasının düşdüyü acınacaqlı vəziyyət öz əksini tapa bilir.
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Məlumdur ki, H.Cavid poeziyasının əsas mövzusu məhəbbət və gözəllik hesab olunur. Bu
məlum həqiqət türk ədəbiyyatşünasları tərəfindən də təsdiqlənir. J.Babaşova müəllifin “Bənim
tanrım” şeirində nikbin əhvali-ruhiyyə olduğunu göstərir: “Ancaq maraqlıdır ki, dünyəvi
problemlərdə bədbinlik göstərən şair gözəllik mövzusunda bu bədbinlikdən çıxır, insanlığın
qurtuluş yolunu gözəllikdə görür” (4, s.204). Alim bu düşüncənin ənənədən gəldiyini vurğulayır.
O, Cavidin bu şeirində yer alan “Sevgisiz bir başda əqrəblər gəzər” misrasını Məhəmməd
Füzulinin Həbibiyə yazdığı təxmisdəki “Kəlləmin sümükləri içində əqrəblər məskən salanda belə
sənin məhəbbətini unuda bilmərəm” sözləri ilə müqayisə edir (4, s. 204).
NƏTICƏ
Tədqiqata cəlb etdiyimiz materiallar onu söyləməyə imkan verir ki, Hüseyn Cavidi ilk
növbədə bir həssas duyğulu lirik, insanpərvər və vətəndaş şair kimi tanıdan poeziya nümunələri,
milli ənənələrdən çıxış edərək bəşəri problemlərin həllinə yönələn lirikası Türkiyə
ədəbiyyatşünaslarının da maraq dairəsindədir. Öz fəlsəfi məzmunu və zəngin forma-üslub
xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edən bu poeziya örnəkləri burada yerinə yetirilən istər Azərbaycanla
bağlı, istərsə də ümumtürk və ümumşərq konteksində olan tədqiqatların əsas mövzu
istiqamətlərindən biridir. Yəni Hüseyn Cavid poeziyası Türkiyədə də həm nəzəri, həm də mövzu
və ideya baxımından diqqətlə öyrənilir.
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XÜLASƏ
Məlumdur ki, XIX əsrdən başlayaraq Azərbaycan ərazisində bir çox ədəbi məclislər fəaliyyət
göstərmişdir. Buna misal olaraq Tiflisdə yaranan “Divani - Hikmət”, Qubada fəaliyyətə başayan
“Gülüstan ”, Ordubadda yaranan “Əncümənüş-şüəra”, Şamaxıda yaranan “Beytüs – səfa”, Bakıda
yaranan “Məcməüş – şüəra”, Şuşada fəaliyyət göstərən “Məclisi - üns” və “Məclisi fəramuşan”,
eləcə Lənkəranda fəaliyyət göstərən “Fövcül- füsəha” ədəbi məclislərini göstərə bilərik. Aparılan
tədqiqatlardan görünür ki, Lənkəranda şairlər məclisi 1850- ci ildən mövcud olmuşdur. Onun
yaradıcısı isə Mirzə İsmayıl Qasir olmuşdur. Mirzə İsmayıl Qasir ömrünün Lənkəran çağlarını
başlıca olaraq “Fövcül-füsəha”ya həsr etmiş, onun dağılmaması, əksinə, bu məclisin təsiri ilə
ölkənin başqa ərazilərində məclisçilik hərəkatının genişlənməsinə çalışmışdır və bu məclisin təkcə
Lənkərandan deyil eyni zamanda ərtaf ərazilərdən də üzvləri olmuşdur. Mirzə İsmayıl Qasirdən
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sonra məclis öz fəaliyyətini dayandırsa da müstəqillik dövründə yenidən bərpa edə bilmişdir.
Məclisin yenidən bərpası eyni zamanda gənc yazarlarda da məclis ənənələrinin formalaşmasına
şərait yaratmışdır. Müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi mühitində ədəbi məclislər haqqında heç bir
araşdırma olmadığından apardığımız araşdırma olduqca aktualdır. İşin əsas məqsədi bu dövrdə
fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərin əsas fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirməkdir. İşin əsas
elmi yeniliyi və üstünlükləri ədəbiyyatımızda ilk dəfə olaraq müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi
mühitində fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərin və məclis üzvlərinin yaradıcılıqlarını araşdıraraq
işıqlandırılmasıdır.
AÇAR SÖZLƏR: Lənkəran ədəbi mühiti, “Fövcül-füsəha” ədəbi məclisi, “Ziya” ədəbi
məclisi, gənc yazarlar.
GİRİŞ
Müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi mühitində fəaliyyət göstərən ədəbi məclislər müxtəlif
aspektlərdən bir çox tədqiqatların predmeti ola bilər. İstər klassik ənənələri davam etdirən
“Fövcül- füsəha”, istərsə də gənclərdən təşkil olumuş “Ziya” ədəbi məclisi və bu məclisin
üzvlərinin yaradıcılıqları fərqli kolorida malik olduğundan tədqiqatı olduqca aktualdır.
Apardığımız tədqiqatın əsas əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, müstəqillik dövründə klassik ənənələrə
sadiq qalan ədəbi məclislərin fəaliyyəti ədəbiyyatımızın inkişafının bölgələrdə də mövcud
olduğunu göstərir.
Tədqiqatçı alim Mirhaşım Talışlının apardığı araşdırmalarından belə məlum olur ki, “ XIX
əsr Azərbaycanın bütün poetik məclislərində olduğu kimi, Lənkərandakı “Fövcül – füsəha şairləri
də kassik sənəkralara, xüsusən Füzuli yaradıcılığına tez – tez müraciət edirlər. Şairlərin hamısı
şeirlərində Leyli, Məcnun, Fərhad, Şirin, Yusif, Züleyxa kimi lirik qəhrəmanları bədii obraz
seçirlər. Yeri gəlişkən qeyd edək ki, bu obrazlara təkcə Füzuli yaradıcılığında deyil, onun
sələflərindən bir çox fars, ərəb, özbək, tacik və Azərbaycan klassiklərinin əsərlərində də geniş yer
verilmişdir. Lənkəran şairləri həm Azərbaycan, həm fars və ərəb, həm də çığatay dilində
rastlaşdıqarı gözəl əsərləri nəinki mütaliə edir və onlara nəzirələr və təxmislər yazır, hətta yeri
gəldikcə həmin dillərdə əsərlər yazırdılar” [6, s. 35].
Öz klasssik ənənələrinə sadiq qalan “Fövcül – füsəha ” ədəbi məclisi uzun zamam fasilədən
sonra 1991 – ci ilin avqust ayından yenidən fəaliyyətə başlamışdır. Məclisin müstəqillik dövründə
bərpa olaraq fəaliyyətə başlaması nəinki Lənkəran ədəbi mühiti üçün ümumiyyətlə, Azərbaycan
ədəbiyyatı üçün unikal bir hadisə idi.
“Fövcül-füsəha” məclisi Mirhaşım Talışlının sayəsində bərpa olunduqdan sonra onun əsas
üzvləri Mirsalam Müasir, Ağamir Cavad, Ziyafət, Aliyə Seyidqızı, Məsudi Dövran, Yaşar
Əkbərov, Əli Nasir və başqaları olmuşdur. Məclisin yenidən fəaliyyətə başlaması və onun bir
qisim üzvləri haqda biz Ziyafətin “Çağır” rədifli qəzəlindən də görürük:
“Asifa, “Fövcümüzə ” cümlə müsəlmanı çağır,
Söz bilən məclisimə arifu urfan ı çağır.
Şövq ilə yanmaqdadır “Fövcümüzün” “Şəmi” bu gün,
Səslə “Pərvanəmizi”, birliyə mehmanı çağır [8, s. 100].
Məclis bərpa olunduqdan sonra , məclis üzvlərinin bu sevinci misralarına da yansımışdır.
Mirsalam Müasirin “Fövcül – füsəha” ədəbi məclisi bərpa olunduqdan sonra, onun yeni üzvlərinə
ithaf etdiyi “Peymanə - peymanə ” qəzəli bu baxımdan diqqətçəkicidir :
...Sözə qiymət verənlər sözdə öz rüxsarını gördü,
Tikib söz mülkünü şaxlar necə insanə, cananə.
Müasir, muğri – dil pərvaz edər, sözdür qalan, dərk et,
Bu məclis əhlinə sən olmadın biganə, bianə [ 4, s. 45].
Nadir Müzəffər “Fövcül- füsəha” ədəbi məclisinin Füzuli ruhunda Mirhaşım Talışlının
yenidən bərpa etməsini Mirsalam Müasirin də ona bu işdə kömək etməsini, öz qəzəlində belə
tərənnüm etmişdir :
Füzuli ruhuna bir tövhədir “Fövcül-füsəha”.
Onu Qasirlə Musafir belə xeyrat elədi.
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Bu təşəbbüsdə Müsafirə Muasirdi kömək.
Bu seyidlər bu səvabı demə asand elədi.... [5, s.6]
“Fövcül- füsəha” ədəbi məclisinin bərbası, Qasir ənənələrinə sadiqliyi Əli Nasirin yaradıcılığında da duyulur. Onun “Fövcül- füsəha ” adlı qəzəlində bunu müşahidə edə bilirik.
Sanki qayıdıb Qasir, gəldi dilə məstanə,
Xoş gəlmisən, ey Nasir, bu xaneyi-Yəzdanə [3, s. 245].
Araşdırmalar zamanı “Fövcül – füsəha” nın həyata ikinci qayıdışından sonra Mirzə İsmayıl
Qasir dönəmindəki mövcudluğu arasında kifayət qədər fərqlər müşahidə edə bilirik. Belə ki,
müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi mühitində yenidən fəaliyyətə başlayan məclis üzvlərinin dili
daha sadə, ərəb və fars mənşəli sözlərdən kifayət qədər arınmış, əruz vəzni ilə yanaşı məclisdə
heca vəzninin də bərabər istifadə olunan bir vəzn olduğunun şahidi oluruq.Əvvəl klassiklərə daha
çox nəzirə, təxmis yazılırdısa, müstəqillik dönəmində bu ənənənin bir qədər zəiflədiyinin şahidi
oluruq. Bu ənənə məclisin digər üzvlərindən fərqli olaraq Mirhaşım Talışlı yaradıcılığında daha
çox müşahidə olunur. Mirzə İsmayıl Qasirin rəhbərliyi ilə yaradılan “Fövcül - füsəha” ədəbi
məclisi iki hissədən ibarət idi, birincidə şüəralar – yəni şairər, ikinci də isə füsəhalar – yəni
natiqlər sayılan şəhərin digər ziyalıları. Hər ikisi birikdə “Fövcül – füsəha” adlandırılsa da,
müstəqillik dövründə ad oduğu kimi qalsa da, məclisdə yalnız şairlərin üzv olduğunun şahidi
oluruq.
Məcilisin əvvəlki dönəmləri ilə ortaq cəhət odur ki, istər Mirzə İsmayıl Qasir, istərsə də
Mirhaşım Talışlınin rəhbərliyi dövründə məclisdə Füzuli ənənələrinin təsiri daha çox müşahidə
olunur. Düzdür, Mirzə İsmayıl Qasirin rəhbərliyi dövründə məclis üzvləri sırf qələmlərini əruz da
sınadıqlarından bu dönəmdə Füzuli ənənələri daha çoz müşahidə olunur. Lakin buna baxmayaraq
Mirhaşım Talışlının rəhbərliyi altında fəaliyyətini davam etdirən məclisdə də əruz vəznində yazan
şairlərin yaradıcııqlarında Füzuli ənənələri daha çox müşahidə onur.
Müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi mühitində “Fövcül – füsəha” ədəbi məclisinin təsiri ilə
yaranmış gənclərdən ibarət olan “Ziya” ədəbi məclisidir. “Ziya" ədəbi məclisi 1998-ci ildə şair
Ziyafət Əkbərov tərəfindən yaradılmışdı. Ziyafət Əkbərovun “Ziya ” ədəbi məclisini yaratmaqda
əsas məqsədi orta məktəbdə təhsil alan istedadlı uşaqların yaradıcılıq potensialını üzə çıxarmaq və
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölməsinin poeziya daşıyıcılarının imkanlarını ədəbi
müstəvidə daha da genişləndirmək idi.
Şair Ziyafətin “Ziya” ədəbi məclisini yaratması qələm dostlarının da diqqətini daha çox cəlb
etmişdir. Hətta Vaqif Cavadov şairə ithafən yazdığı “Ziyafət” adlı şeirində onun yaratdığı məclisi,
bağ özünü isə bağban adlandıraraq şairin ədibin bu işinə çox böyük dəyər vermişdir :
İlhamını eldən aldın,
Təzəliklə bir bağ saldın.
Özün ona bağban qaldın,
Bəhrən olsun bol Ziyafət [2, s.133].
“Ziya” ədəbi məclisi Ülfət Ziyafətqızı, Aysel Səfərli, Xaqani Muğamatoğlu və s. kimi
isetdadlı gənclərin üzə çıxmasına şərait yaradıb. “Ziya” ədəbi məclisinin “Fövcul-füsəha”
ənənələri əsasında formalşması, bədii ruhu nəinki məclisə siraət etmiş, hətta məclisin gənc üzvləri
vaxtaşırı onun ustadlarını da yad etmişlər. Bunu biz Ülfət Ziyafətqıznın XX əsr Lənkəran
“Fövcül-füsəha” ədəbi məclisinə rəhbərlik etmiş ustad şair M.İ.Qasirin qəbrini ziyarət edərkən
yazmış olduğu “Günəşi oldun” şeirindən də görürük :
Ziyarətə gəldim, ey böyük ustad,
Durmuşam büsbütün önündə indi.
Ruhunu içdikcə mən damla-damla,
Qəlbimə qısılan sözlərin dindi….
Müəllimi oldun, ölməz sənətkar,
“Fövcül-füsəha” tək söz məktəbinin.
Şeiriyyat bağladı səni bu elə,
Sən günəşi oldun talış elinin [9, s.21].
Baku Engineering University

143

Baku/Azerbaijan

Müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi mühitində “Ziya ” ədəbi – məclisi mühitdə ədəbi həyatın
qaynar olduğuna dəlalət edən ən böyük dəyərlərdən biri kimi qiymətləndirilməlidir. Həm qaynar
ədəbi mühitə, həm də bəzi məclis ənənələrinnə sahib digər bölgələrə - Borçalı ədəbi mühitinə,
Maştağa ədəbi mühitinə, Naxçıvan ədəbi mühitinə, Şamaxı ədəbi mühitinə, bütövlükdə
yurdumuzun ayrı-ayrı yerlərində olan ədəbi həyata nəzər saldığımız zaman gənclərdən ibarət hər
hansısa bir məclisə rast gəlinmir. “Ziya” ədəbi- məclisi “Fövcül-füsəha”nın təsiri ilə bu ənənələri
qoruyan , sözə dəyər verməyi bacaran gənc nəsli onun sehri ilə yetişdimə çalışan qiymətli bir
məktəbdir. Gənclərin poeziyaya, sözə vurğunluğunu ön plana çəkən “Ziya” ədəbi – məclisi hələ
də varlığını sürdürərək mühitdə istedadlı gənclərin üzə çıxmasına şərait yaradır.
TƏDQİQATIN METODU
Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün müqayisəli və təsviri metoddan istifadə olunmuşdur. Əsas material kimi məclis üzvlərinin yazdığı bədii nümunələrdən istifadə olunmuşdur.
NƏTİCƏ
Həqiqətən də, müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi mühitində klassik ənənələri qoruyub saxayan,
varlığı ilə bölgə ədəbi mühitinə yeni rəng qatan “Fövcül - füsha” ədəbi məclisinin təkrar fəaliyyətə başlaması tədqirə layiq haldır. Araşdırmalar zamanı görürük ki, belə bir məclisinin bölgədə
mövcudluğu ədibləri klassik irsə daha da bağlayır. Eləcə də müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi
mühitində “Fövcül-füsəha” ədəbi məclisinin təsiri ilə yaradılmış “Ziya ” ədəbi– məclisi mühitdə
ədəbi həyatın qaynar olduğuna dəlalət edən ən böyük dəyərlərdən biri kimi qiymətləndirilməlidir.
Həm qaynar ədəbi mühitə, həm də bəzi məclis ənənələrinnə sahib digər bölgələrə - Borçalı ədəbi
mühitinə, Maştağa ədəbi mühitinə, Naxçıvan ədəbi mühitinə, Şamaxı ədəbi mühitinə, bütövlükdə
yurdumuzun ayrı-ayrı yerlərində olan ədəbi həyata nəzər saldığımız zaman gənclərdən ibarət hər
hansısa bir məclisə rast gəlinmir.“Ziya” ədəbi-məclisi “Fövcül-füsəha”nın təsiri ilə bu ənənələri
qoruyan, sözə dəyər verməyi bacaran gənc nəsli onun sehri ilə yetişdimə çalışan qiymətli bir
məktəbdir. Gənclərin poeziyaya, sözə vurğunluğunu ön plana çəkən “Ziya” ədəbi – məclisi hələ
də varlığını sürdürərək mühitdə istedadlı gənclərin üzə çıxmasına şərait yaradır.
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XÜLASƏ
Tezisdə klassik Şərq ədəbiyyatının böyük simalarından biri olan Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında təsvir edilən atəşgahlar haqqında bəhs ediləcək.Nizaminin yaradıcılığında Zərdüştiliyin
izləri,atəşpərəstlik simvolikası geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.Bunun üçün də şairin ədəbi irsinin
bu cəhətdən araşdırılması labüddür.Nizaminin yaradıcılığında Avesta motivləri,Zərdüştilik
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fəlsəfəsi yetərincə araşdırılmadığı üçün mövzu aktualdır.Tezisdə bədii mətnlərə əsasən
atəşgahların din və dövlət strukturundakı mövqeyi,onların poetik funksiyaları araşdırılmışdır.Bu
baxımdan tezisin elmi yeniliyi də özünü göstərir.Atəşgahlar tarix,kulturologiya dolayısıyla dini
elmlərin və fəlsəfənin də mövzu dairəsinə aid olduğu üçün tezisdən bu sahələrin tədqiqatçıları da
yararlana bilər.Mövzu üzərində işləyərkən şairin 3 poemasında atəşgahlardan bəhs etdiyi,hətta bu
motivlərin aparıcı süjet xəttinin ayrılmaz tərkib hissələrinə çevrildiyi üzə çıxmışdır.
AÇAR SÖZLƏR: Nizami , atəşpərəstlik , atəşgah
GIRIŞ
Nizami ədəbi irsinin ayrılmaz tərkib hissələrindən biri də din məsələsidir.Xəmsədə hakim
dini ideologiya İslam dini olsa da burada Zərdüştiliyin də izlərini müşahidə edirik.Xəmsəyə daxil
olan əsərlərdə atəşpərəstlik dininin sütununu təşkil edən,dinin mərkəzi sayılan atəşgahlar
haqqında da məlumatlara rast gəlirik.Bu din ocaqları atəşgah, atəşxana, atəşgədə, azərkədə,
atəşzar və s. şəkillərdə adlandırılmışdır. Bunlardan əlavə atəşpərəslərə məcus, həmçinin, şəmmas
da deyildiyindən atəşgahlara məcusi ocaqları, şəmmas məbədi də deyilirdi. Atəşkədələrin önəmi
çox böyük olduğundan bu od məbədlərinə ölkənin hər yerində rast gəlmək olurdu. Amma
bunlardan ən böyükləri dövlətin idarə sistemi üçün müstəsna əhəmiyyətə malik olduğundan onlar
xüsusilə fərqləndirilirdi.
Əsərlərdən verəcəyimiz nümunələrə əsasən, atəşgahların “Xəmsə”də işlənmə mövqeyi,
onların funksiyaları aydınlaşdırılacaqdır.
Qohum-əqrabalar,kənizlər,qullar,
Çəkirdi Şirinə çoxdan intizar
Şirini görəndə öpdülər yeri,
Torpaqtək ayağa düşdü hər biri.
Çox şükür etdilər,nəzir verdilər,
Atəşgaha xeyli pay göndərdilər. [1,113].
Şirinin Mədaindən qayıtmasından sevinən saray əhli,sevinclərindən atəşgaha pay
göndərir.Əsərin bu hissəsindən aydın olur ki, atəşgahlara həm də müqəddəs məkan kimi nəzirlər
də göndərilirdi.Tarixi mənbələrdən də məlumdur ki, atəşgahlara nüfuz sahibləri öz malından
müəyyən hissəsini bağışlayırdı.Ümumiyyətlə bütün dinlərdə dini mərkəzlərə nəzirlərin verilməsi
adəti müasir dövrümüzədək yaşamaqdadır.Nümunədən də göründüyü kimi Məhinbanunun
sarayında da bu dinə rəğbət olmuş,sevimli varisinin qayıtması münasibətilə atəşpərəstlərin məbədi
olan atəşgaha çoxlu hədiyyələr göndərilmişdir.Maraqlıdır ki, əsərdə Ərmən sarayında
atəşpərəstlik dininə sitayiş olunması və atəşpərəst həyat tərzi geniş şəkildə təsvir olunmamış,hətta
onların bu dinə etiqad etmələri poemanın heç bir hissəsində xüsusi olaraq vurğulanmamışdır.
“Yeddi gözəl” poemasında da oxşar motivlə qarşılaşırıq.Çin xaqanını məğlub edən Bəhram
Gur qələbə münasibətilə atəşgaha çoxlu hədiyyələr göndərir.
Min dəvə yükünü atəşgədəyə
Saldırdı tez yola,vəqfdir deyə.
Atəşgahın bütün möbidlərinə
Qızıl,dürr payladı,doymadı yenə. [2,112].
“Şərəfnamə”də İskəndər İran taxtını ələ keçirdikdən sonra Zərdüştilik dinini qadağan edir və
bu dinə qulluq edənləri ağır cəzalandırır,ölkə daxilində olan atəşkədələri məhv edərək
atəşpərəstlik dininə son qoyur.Bu məlumatlar tarixi mənbələrdə də öz əksini tapmışdır.Əsərdə
hadisələrin təsvir olunduğu bu hissədə atəşkədələr haqqında digər məqamlarla da qarşılaşırıq.
İranda adətdir keçmişdən bəri
Atəşkədə idi alimlər yeri.
Orda saxlanırdı sərvət,xəzinə,
Düşməsin başqa bir şəxsin əlinə.
Hər sonsuz varlı da, “savabdır” deyə,
Malını qoyardı atəşkədəyə.
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Ölkələr düşmüşkən dərmansız dərdə,
Bir xəzinə idi hər atəşkədə. [3,171].
Gətirdiyimiz nümunədə atəşgahların bir neçə xüsusiyyəti təsvir olunmuşdur.Atəşgahlar dini
məbəd olmaqdan əlavə həm də alimlərin toplaşdığı məkan idi.Yəni tam mənasıyla atəşkədələrin
bir elm ocağı olması nümunədə öz əksini tapmışdır.Alimlərin burada toplaşması məcusi
ocaqlarını elmi mərkəzlərdən əlavə, təlim-tədris mərkəzi kimi də səciyyələndirməyə zəmin
yaratmışdır. “Mənbələrdən də məlum olur ki, islamiyyətin yayılmasına qədər Azərbaycanda
Zərdüşt məktəbləri daha geniş fəaliyyət göstərmiş atəşkədə və atəşgahlar zərdüştlüyün həm ibadət
yeri,həm də təlim,tədris mərkəzləri kimi fəaliyyət göstərmişlər.” [4,42]. Atəşkədələrdə Zərdüştilik
dinini öyrənənlər günlərini səhərdən axşamacan burada keçirir və burada qalırdılar.Atəşkədələr
isə təhsil xərclərini öz hesabından ödəyirdi.Rüfət Hüseynzadə atəşkədələrdəki təhsil proqramının
3 hissədən ibarət olduğunu qeyd edir: 1)dini-əxlaqi ; 2)fiziki ; 3)yazıb-oxumaq.
Nümunədəki məlumatlardan atəşkədələrin xəzinə rolunu oynadığını,təhlükəsizlik tədbirləri
üçün qiymətli ləl,cəvahiratların burada qorunduğunun da şahidi oluruq.Həmçinin dövlət zərər
gördükdə,böyük təhlükələrlə üzləşdikdə,maliyyə sıxıntısı yaşadıqda atəşkədələrin sərvətindən
istifadə edib mövcud vəziyyətin qarşısını alırdı.Müasir terminlə desək atəşkədələr dövlətin əsas
ehtiyat fondu idi.Bütün bular yuxarıda gətirdiyimiz nümunədə öz əksini tapmışdır.
İskəndər atəşpərətlik dininə düşmən mövqedə olduğu üçün İranda qarşısına çıxan bütün
atəşkədələri yerlə-yeksan edir. “Şərəfnamə”də bunlara əhatəli şəkildə yer verilmişdir.Əsərdə
Azərgüşəsb atəşgahının da təsvirinə rast gəlirik.
Orada bir bahar vardı qəlb açan,
Güllərin dimağı acıydı ondan.
İçində qədərsiz gözəl,şux dilbər,
Çiçəkli bahartək sənəmxanələr.
Saysızdı xəzinə bu şən ocaqda,
Zəhmətsiz qoyulmuş hər bir bucaqda.
Qızıldan nal vurmuş möbidin atı,
“Azərgüşəsb” idi o yerin adı. [3,256].
Şair burada bahar dedikdə atəşkədəni nəzərdə tutur.İkinci misrada Nizami poetik qüvvəni
artırır və rəng simvolikasından istifadə edərək gülü və atəşkədəni qarşı-qarşıya gətirir.Atəşkədə
alovdan qırmızı rəngə boyandığından,qızıl gül də onun rənginə paxıllıq etdiyindən dadı acı
olmuşdur.
Azərgüşəsb atəşgahı öz mövqeyinə görə digərlərindən fərqlənirdi.Çünki baş məbəd olaraq
onun fəaliyyət sahələri daha da geniş idi.Qəzənfər Rəcəbli atəşkədələr haqqında belə bir məlumat
verir: “Demək olar ki, atəşpərəstliyin mərkəzi Atropaten idi.Təsadüfi deyil ki, atəşpərəstliyin 6
böyük məbədindən 4-ü, o cümlədən baş məbəd-Qazaka məbədi Atropatendə idi.” [5,56].Qazaka
Atropatenanın mərkəzi şəhəri idi.Ona görə də baş məbəd təbii ki bu şəhərdə olmalı idi.Bu
məbədin adı Azərgüşəsp deyə tarixi mənbələrdə qeyd olunur.İbrahim Quliyev bu sözün
etimalogiyası haqqında İran alimi Məhəmməd Moinə istinad edərək bu sözün “erkək atın odu”
mənası verdiyini qeyd edir.Azər-od, gəşn-erkək və ya qoç deməkdir.Adın mənası haqqında bir
çox mülahizələr vardır.İ.Quliyev İran alimi Səid Nəfisinin bu sözün “sıçrayan od” mənasını
verdiyi fikrini daha məqsədə müvafiq hesab etmişdir.Bu atəşgahın adı bəzi mənbələrdə isə
Qoşnəsb kimi də çəkilir.
Nizami burada həmçinin atəşgahlarda saxlanılan gözəllərə,sənəmxanələrə də toxunur.Din
xadimləri olan muğların atəşgahlarda təşkil etdiyi əyləncə məclisləri əsərin digər yerində də təsvir
edilir.Muğların çirkin əməlləri haqqında tarixi mənbələrdə də məlumatlar saxlanılmışdır.Sasanilər
dövründə maqların öz vəzifəsindən süi-istifadə etmələri,günlərini eyş-işrətlə keçirmələri,din
pərdəsi altında gizlənərək qeyri-əxlaqi həyat tərzi sürmələri tarxi həqiqətlərdir ki, Nizami də
bunlardan yan keçməmiş, bütün bunlara öz mənfi münasibətini bildirmişdir.Bunun üçün də
İskəndərin maqları sənəmxanələrdən qovmasını alqışlayaraq “sildi bütün bulanıq dinləri” ifadəsini
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işlədir ki, bununlada da maqlar/muğlar tərəfindən əməllərilə bulandırılan,çirkləndirlən
atəşpərəstlik dininə işarə edir.
Atəşgah sözünü Nizami həm də poetika məsələlərinə tətbiq edərək qüvvətli məcazlar
yaradır. “Xosrov və Şirin” poemasında belə nümunələr olduqca çoxdur.
Bu sitəmli qəlbi,gəl odlama ah!
Tikdir oddan ötrü başqa atəşgah. [1,180].
Xosrovun Məryəmlə evlənməsindən qəzəblənən Şirin qəlbini atəşgaha bənzədir,Xosrova
qəlbini atəşgah kimi yandırmamağı məslət görür.Başqa atəşgah dedikdə də öz vəfasız sevgisiylə
başqasının qəlbini yandırmağı nəzərdə tutur.
Üzü atəşgahdı sanki közərmiş,
Hirsdən pis düşündü,gördü çox pis iş. [1,349].
Peğəmbərin məktubunu oxuyan Xosrov əsəbiləşir,bu sözləri şahlıq qüruruna
sığışdırmır.Xosrovun əsəbdən qızaran üzü sanki bir atəşgahdı.Atəşgahda da közərən alovlar hər
tərəfi qırmızıya boyayır.Nizami yenə də rəng simvolikasından istifadə edərək belə bir
qarşılaşdırma aparır.
Şirinin ay üzü sevincli bahar,
Atəşkə də ondan oldu laləzar. [1,161].
Şirinin üzünü bahara bənzədən şair atəşkədəni də laləzara bənzədir.Şirinin üzü
bahardır,baharda təbiət gözəlləşir və çiçəklər açır.Şirinin bahara bənzər üzündən,bu bahardan
atəşkədə laləzara çevrilmişdir.
Oğlunun əməllərindən məyus olan Xosrov taxtı tərk edib atəşgaha çəkilir.Ömrünün qalan
qısa bir hissəsini məbəddə keçirən şah burada ibadətlə məşğul olur.Xosrovun məkan olaraq
atəşgaha üz tutması da əsərin süjet xəttinə təsadüfən əlavə edilməmişdir.Xosrov artıq öz mənəvi
təkamül prosesini tamamlamış və dünyanı dərk etmişdir.O, rahatlıq tapmaq üçün,qəlbi dincliyi
yaşaması üçün ancaq məbədə yerləşə bilərdi.Xosrov artıq əyləncə məclislərinə,eyş-işrətlərə meyil
etməyərək atəşgaha üz tutur.Müqəddəs məkan onu illərin yorğunluğundan qurtarır.Məbəddə o
artıq dünya,kainat,yaradılış haqqında elmi-fəlsəfi söhbətlər təşkil edir.Şahı taxtdan endirib
atəşgahda məskunlaşdıran Nizami Xosrovun həyatını da burada sonlandırır.
TƏDQIQAT METODU
Mövzunu araşdırarkən “Xəmsə”yə müraciət edilmiş,poemalardakı atəşgahlar haqqında olan
məlumatlar toplanmışdır.Mətnin filoloji təhlili və hermenevtika tədqiqat metodlarından istifadə
olunmuşdur.
NƏTICƏ
Tədqiqatın nəticəsi kimi qeyd etmək olar ki, “Xəmsə” də atəşgah sözü dəfələrlə
təkrarlanır,onların haqqında məlumat verilir,bəzən şair bu sözdən məcaz kimi də istifadə edir.
“Xosrov və Şirin” , “Yeddi gözəl” poemalarının mövzusu Sasanilər dövründən götürüldüyündən,
“İskəndərnamə”də isə tarixi mənbələrdən yetərincə istifadə edildiyindən məsnəvi süjetlərində
atəşgahların təsviri yer almışdır.
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XÜLASƏ
Ədəbiyyatda mənəvi-tərbiyəvi keyfiyyələrin aşılanması müsbət obrazların yaradılması ilə
başlayır. Keçmişdən örnək alaraq götürülən müsbət obraz gələcəyə inamla baxır. Tədqiqatçılardan
Ə.Ağayev, M.Arif, Q.Xəlilov, S.Mixalkov və başqaları “müsbət qəhrəman” haqqında araşdırmalarında onun var olmasını təsdiq etmişlər. Bəzi araşdırmaçılar isə “müsbət qəhrəman” anlayışını
inkar edirdi. Ümumiyyətlə, poeziyada lirik qəhrəman ilə bağlı mübahisələr XX əsrin 50-ci illərindən başlayır. “Lirik qəhrəman” anlayışını tənqid edənlər sırasında S.Simirnov və N.Qribaçovun
adları çəkilir.
Onlar bu anlayışı ədəbiyyat üçün zərərli hesab edirdi. Lakin “lirik qəhrəman” anlayışı
tərəfdarlarından Bexerin, Dovjenkon müsbət qəhrəmanı “ xalqın qəlbi” adlandırırdılar. Xüsusi ilə
də, Nazarenko öz məqaləsində “lirik qəhrəman” anlayışı yerinə “ədəbi həyəcan” terminindən
istifadə etmişdi. Həm şifahi, həm də yazılı ədəbiyyatda “lirik qəhrəman” var. Müəllif onunla
düşüncələrini əks etdirir. Bir çox şairlər öz yaradıcılığında bu termindən yeri gəldikcə istifadə
edir. Belə ki, yazılı ədəbiyyatda olduğu kimi, xalq ədəbiyyatında da “lirik qəhrəman” anlayışı var.
Onlar adətən mübariz ruhlu, cəsur, mərd xarakterli təsvir edilir. Əslində bu formada əks olunmaya
səbəb oxucunun rəğbətini qazanmaq və marağını cəlb etməkdir.
Bəzən müəllif xalq ədəbiyyatından hər hansısa qəhrəmanı öz yaradıcılığına gətirərək yeni
bədii obraz yaradır. Ona müəyyən xüsusiyyətlər verir və bu xüsusiyyətlər də müsbət cəhətlərdən
ibarət olur. Beləliklə, yeni müasir qəhrəman ilə xalq ədəbiyyatındakı qəhrəman arasında yaxşıya
doğru fərqlər və oxşarlıqlar yaranır. Məqalə M.Arazın “Ulu Şahım, qılıncına söykənim” əsərində
lirik qəhrəmanın mənəvi dəyərlərimizə təsirini öyrənmək məqsədi daşıyır.
AÇAR SÖZLƏR: Məmməd Araz, qılınc, şah, lirik qəhrəman, tədqiqat, poeziya, müqayisə.
TƏDQİQAT METODLARI: Məqalədə müqayisəli və təsviri metoddan istifadə edilmiş,
müəyyən analizlər aparılmışdır.
GİRİŞ
Azərbaycan poeziyasında qəhrəman ümid və inam ilə yaşayan, güclü xarakterli adamdır.
Eyni ilə də Məmməd Arazın “Ulu şahım, qılıncına söykənim” şeirindəki qəhrəmanın qəlbində
qüvvətli intiqam hissini, gələcəyə olan inamı bütün sətrlərdən duya bilərik. Lirik qəhrəman
bununla öz gücünü, qüdrətini hiss etdirir. O, digər dövrlərdəki qəhrəmanı inkar etmir, sadəcə onda
olan ən yaxşı cəhətləri özündə birləşdirir.
Məmməd Arazın “Ulu Şahım, qılıncına söykənim” şeiri tarixi şəxsiyyətimiz Şah İsmayıl
Xətaiyə müraciətlə yazılmışdır. Şeirin əvvəlindən sonuna qədər “Şah Xətai”, “Ulu Şahım” kimi
müraciətlər var. Şair Şah İsmayıl Xətaini ideal insan kimi dəyərləndirir. Şeirin lirik qəhrəmanı da
tarixi səxiyyətə qibtə edir. O, şahda cəmləşmiş cəsarəti, qorxmazlığı, mərdliyi özündə
birləşdirmək istəyir.
Əslində lirik qəhrəman ilə Şah İsmayıl Xətai arasında ortaq mühüm cəhətlər var və onlar
birlikdə vəhdət təşkil edir. Bu mühüm cəhətlər isə vətənpərvərlik, xalqını, doğma elini sevmək və
onun uğrunda mübarizə aparmaqdır. Lirik qəhrəman keçmişə nəzər salır, özündən əvvəl gəlmiş
ata və babalarımızdan örnək alır, özünü vətənə xeyirli insan kimi yetişdirməyə cəhd edir:
Ulu Şahım,
Qılınc çalmaq öyrət bizə!
İçimizlə vuruşmağı öyrət bizə!(4,)
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Lirik qəhrəman şahdan kömək gözləyir, ona tez-tez müraciətlər edir. O, düşünür ki, şahın
qüdrəti ilə xalqın gücü birləşsə, daha çox artar, bu zaman düşmən asanlıqla məğlub edilər. Şairin
vətən sevgisi o qədər böyük və dərindir ki, şeirə bütünlüklə təsir edir. Onun vətənə olan
məhəbbəti “Ulu şahım, qılıncına söykənim” şeirinin lirik qəhrəmanının dili ilə verilir. Hətta
vəziyyət o qədər gərgindir ki, qəhrəman vətəni uğrunda ölümə də hazırdır. Lakin bu çətin
zamanlarda qılınc gücünə ehtiyac var:
Şah Xətai, qüvvətimiz haçalanır,
Qüdrətimiz, qeyrətimiz haçalanır,
Varlığımız ciliklənir, parçalanır,
Ulu Şahım, qılıncına söykənim! (4,)
Ümumiyyətlə, lirik qəhrəmanının vətənpərvərliyi, Azərbaycan xalqının tarixi keçmişi,
mübarizəsi vətən rəmzi kimi Şah İsmayıl Xətainin həyat və fəaliyyəti ilə tərənnüm edilir. Azadlıq
uğrunda mübarizə lirik qəhrəmanı düşündürən başlıca amillərdən biridir. O, xalqını, oxucunu
yüksək ideallar üçün mübarizəyə səslədiyinə görə böyük tərbiyəvi səciyyə daşıyır. Məmməd Araz
hər şeydən öncə öz yaradıcılıq idealları ilə səsləşən qəhrəmanı tərənnüm edir.
Yüksək mənəvi xüsusiyyətləri ilə nəzər və diqqəti öz üzərinə çəkən lirik qəhrəman şairin
daxili aləmini, onun “mən”ini göstərir. Yəni, o, müəllifin dünyasının necə olduğunu bildirir,
düşüncə və hisslərini təcəssüm edir. Burada Luqovskoyun, Bexerin və Dovjenkonun lirik
qəhrəman haqqında söylədikləri “dünyanı əks etmək” fikirləri bir daha təsdiqini tapmış olur.
Kamil Quliyevin “Lirika, müasirlik və qəhrəman” kitabında bu haqda: “Aleksandr Dovjenko da
sovet yazıçılarının II qurultayındakı çıxışında “özünüifadə” termininə öz münasibətini bildirmiş
və demişdir ki, incəsənətin vəzifəsi “özünü ifadə etmək yox”, “dünyanı əks etdirmək”dir”.”(2,
110) – yazılıb. “Ulu Şahım, qılıncına söykənim” şeirinin qəhrəmanı ümid və inam ilə yaşayan
adamdır, həm də güclü xarakterə sahibdir. Lirik qəhrəman xalq ənənələrinə hörmətlə yanaşır, onu
uca tutaraq nümunə kimi göstərməyə çalışır. Məmməd Arazın bu lirik qəhrəmanı vətənpərvər
ruhlu bədii obrazdır. Onu digər qəhrəmanlardan fərqləndirən cəhət tarixi və yaşadığı dövr ilə
əlaqəlidir. Elə buna görədir ki, Şah İsmayıl Xətainin əzminə, gücünə və qüdrətinə heyrətlə baxılır.
Güman edilir ki, şahın gücü ilə xalqın gücü birləşsə, azadlıq arzuları gerçəkləşəcək:
Ulu Şahım, ruhun bizdən ayrılmasın,
Ulu Şahım, bizə yar ol! (4,)
Qeyd etmək lazımdır ki, vətənə, xalqa sədaqət, vətənpərvərlik lirik qəhrəmanın səciyyəvi
amilləridir. Bundan əlavə, demək gərəkdir ki, şeirdə müasir lirik qəhrəman yaradılmışdır. Bu isə
onun var olduğu mühitlə və zamanla sıx bağlıdır. Belə ki, müasir qəhrəmanla ənənəvi qəhrəman
arasındakı fərq gözə çarpır. Çünki o, daha çox inkişaf edib və müsbət xüsusiyyətləri özündə cəm
edib. Düşmənə nifrət, xalqa, el-obaya isə məhəbbət olduqca böyükdür.
Məmməd Araz folklor obrazı olaraq şeirdə Şah ismayıl Xətainin güclü xarakterindən bəhs
edir. Maarifə Hacıyeva “Folklor və müasir poetik proses” kitabında yazmışdır: “ Az sənətkar
tapmaq olar ki, onun əsərləri xalq dilindən, folklor qaynaqlarından qidalanmasın. Folklorun bədii
yaradıcılıq prosesi ilə əlaqəsi ədəbi inkişafın ümdə qanunauyğunluqlarından birini təşkil edir.”(3,5
) Xalq yaradıcılığında olduğu kimi xalqa bağlı olmaq, millətini sevmək, çətin zamanlarda bir
olmaq təbliğ edilir. Həmin sıraya şairin nəinki “Ulu Şahım, qılıncına söykənim” şeiri, həm də
“Babək qılıncı”, “Bizi vətən çağırır”, “El üçün ağlayan” və başqa bu qəbildən olan şeirləri də aid
etmək olar. Yazılmış şeir və poemalardan aydın olur ki, müəllif xalqın taleyinə, dövrün faciələrinə
biganə qalmamışdır. Şair obraz və əlvan bədii təsvir vasitələri ilə xalqa dəstək olur, onları
mübarizəyə səsləyir.
90- cı illər Azərbaycanda gərgin anlar yaşanır, torpaqları işğal edilir və minlərlə gənc şəhid
düşürdü. Məhz bu günlərdə xalqın düçar olduğu əzab və əziyyətləri, zümlər görkəmli şairə təsirsiz
qalmadı. Mürşüd Məmmədov “Poeziya yeni təfəkkür işığında” kitabında yazmışdır: “Lirikada
təzəlik o vaxt meydana çıxır ki, şair həyat hadisələrini diqqətlə, anbaan müşahidə edir, həyatda
yeni olanı nəinki görür, dərk edir, həm də duyur, səmimiyyətlə onu yaşayır.” (5,81 ) Şair
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faciələrdən qurtulmaq üçün, azadlığa qovuşmaq üçün birliyə, Şah İsmayıl Xətainin gücünə
ehtiyac olduğunu bildirdi. Vətənin ağır günlərində mərd, qorxmaz övladlarımız döyüş
meydanında olmalıdır. Azərbaycan xalqı üçün tarix boyu hörmətlə anılan, müqəddəs sayılan
qılınclar olmuşdur. Keçmiş dövrlərdə qılınclar əsas silah vasitəsi idi. Şahın qılıncı da sanki sehrli
gücə sahib idi, düşmən onun qarşısında aciz qalaraq məğlub olurdu. Xalq tərəfindən
müqəddəsləşdirilmiş dörd qılınc var. Onlar Şah İsmayıl Xətainin, Babəkin, Koroğlunun Misri
qılıncı, Həzrəti Əlinin isə Zülfüqar qılıncıdır. Bu qılınclar adi bir şeydən yox, xüsusi metallardan
hazırlanmışdı. Bunun sayəsində qılınc digərlərindən fərqlənirdi. Qılınc bizə babalarımızdan qalan
əmanətdir. O özündə qoruma xüsusiyyətlərini daşıyır. Məhz 90-cı illərdə elə bir vəziyyət əmələ
gəlmişdi ki, qılıncın məğlub edilməz gücünə ehtiyac yaranmışdır. Babalarımızın dediyi kimi
qılıncdan gərəkli zamanda istifadə edilməlidir:
Biz nifrəti bacarmadıq
Qələminlə sən mələklik öyrətmisən,
Qılıncınla əzrayıllıq öyrət bizə. (4,)
Düşmənlərin el-obamızı viran etməsi, dinc əhalini yurdsuz qoyması Məmməd Arazın
dərdlərini daha da artırırdı. Xalqın, doğma yurdun vəziyyəti şair ürəyini narahat edirdi. O, Allaha
yalvarır, Şah İsmayıl Xətaini köməyə çağırırdı. Ümumiyyətlə, müəllifə görə yaradıcılığında millimənəvi dəyərlərin uca tutulması vacib şərtlərdəndir. Bu səbəbdən də, “Ulu Şahım, qılıncına
söykənim” şeirində millilik, milli ruhun təbliği əsas yer tutur. Arzu və istəkləri, fikirləri oxucuya,
xalqa çatdırmaq üçün folklor obraz kimi tarixi şəxsiyyət Şah İsmayıl Xətai örnək olaraq göstərilir.
Onun şeirdə yer alması şeirin təsirliliyini artırır. Nizami Muradoğlu “Sözün Məmməd Araz
zirvəsi” kitabında: “Folklora bağlı sənətkar həmişə müasirdir, o, yaradıcılığında zəmanəsinin
düşündürücü problemlərini dolğun və hərtərəfli, yüksək sənət meyarları ilə əks etdirə bilir, elə
buna görə də xalqın yaddaşında əbədi yaşamaq hüququ qazanır.”- yazır. ( 1,15 ) Yəni, Məmməd
Araz xalq ədəbiyyatına, folklora bağlılığı ilə poeziyaya böyük töhfələr vermişdir. Şair bədii
vasitələrdən istifadə edərək lirik qəhrəmanın qəlbindəki yanğının, qəzəbin nə qədər güclü olduğu
əks etdi. O, milli-mənəvi dəyərlərə sadiq obrazdır.
Məmməd Araz üçün güclü obrazın yaradılması çox önəmli idi və o öz öhdəsinə düşəni
layiqincə yerinə yetirdi. Yaradılmış obraz sayəsində öz demək istədiklərini, ürək ağrısını xalqına
çatdırdı.
NƏTİCƏ
Lirik
qəhrəman
haqqında uzun zaman tədqiqatlar aparılmış, müzakirələr edilmişdir
və müxtəlif fikirlər söylənmişdir. Məmməd Arazın “Ulu Şahım, qılıncına söykənim” şeirinə nəzər
saldıqda “lirik qəhrəman”ın müsbət qəhrəman obrazında olduğunu görürük. Şeirdə həyəcan, ürək
çırpıntısı, çağırış, mübarizə aydın hiss olunur. Xalqın arzu və istəkləri lirik qəhrəmanın dili ilə
bildirilir. O, burada ümumiləşmiş obraz kimi iştirak edir.
Müəllif folklordan yararlanaraq
onun daha da zənginləşməsinə şərait yaratmışdı. Xalq ədəbiyyatından bəhrələnməklə şair xalqa nə
qədər yaxın olduğunu göstərirdi. Azərbaycan dilinin zəngin dil lüğətindən dəqiqliklə, yerliyerində, düzgün formada işlədilməsi, şeirin təsir gücünü artırır.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
43. Nizami Muradoğlu, “Sözün Məmməd Araz zirvəsi”, Bakı, 2013.
44. Kamil Quliyev, “Lirika, müasirlik və qəhrəman”, Bakı, 1983.
45. Maarifə Hacıyeva,”Folklor və müasir poetik proses”, Bakı, 1991.
46. Məmməd Araz,”Seçilmiş əsərləri”, II cild, Bakı, 2004.
47. Mürşüd Məmməd, “Poeziya yeni təfəkkür işığında”, Bakı, 1990.
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MARAL RƏHMANZADƏ YARADICILIĞINDA “DƏLİ KÜR”
ROMANINA ÇƏKILMIŞ İLLÜSTRASİYALAR (1983)
Emil AĞAYEV
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
Sənətşünaslıq fakültəsi
Emilaghayev93@mail.ru
BAKI, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
XX əsr təsviri incəsənət tariximizə nəzər yetirsək Azərbaycanda kitab qrafikası tarixi inkişaf
mərhələsi keçmişdir. Bu dövrdə bir çox sənətkarlarımız yeni yaradıcılıq uğurları ilə seçilirdilər.
Belə ustad sənətkarlarımızdan biri də xalq rəssamı Maral Rəhmanzadədir. Məqalədə Maral
Rəhmanzadə yaradıcılığında mühüm yer tutan “Dəli Kür” romanına çəkilmiş illüstrasiyalar təhlil
edilmişdir.
Açar sözlər: MARAL RƏHMANZADƏ, KITAB QRAFIKASI, AZƏRBAYCAN
GIRIŞ
İncəsənətin özünəməxsus incəliklərini özündə birləşdirən təsviri sənət digər sahələrlə də sıx
bağlıdır. İnsanların yaşadığı həyatı söz və rənglə əks etdirmək daha maraqlı, ifadəlidir. İlk vaxtlar
mətnlə bağlı miniatüraların təsvir edilməsini nəzərə alsaq, XX əsrdən etibarən Azərbaycan təsviri
incəsənət tarixinə nəzər yetirsək kitab qrafikası da inkişaf etməyə başlamışdır. Rəssamlarımızın
həmin dönəmlərdə xarici ölkələrdə aldıqları təhsilləri onların bu sahənin ölkəmizdə inkişafına
gətirib çıxarmışdır. A.Hacıyev, S.Şərifzadə, O.Sadıqzadə, M.Abdullayev kimi görkəmli
sənətkarların yaradıcılığında ədəbiyyatımızda mühüm yer tutan yazıçıların əsərlərinə çəkilmiş
illüstrasiyalar mühüm yer tutur. Öz yaradıcılığı ilə qadın sənətkarlarımız arasında xüsusilə söz
açılan xalq rəssamı Maral Rəhmanzadənin yaradıcılığında da kitab qrafikası mühüm yer tutur.
TƏDQIQAT METODU
Maral Rəhmanzadə yaradıcılığına baxış. Maral Rəhmanzadə 1916-cı ildə Bakının
Mərdəkan kəndində zərgər ailəsində anadan olmuşdur. 1930-cu ildə Bakıda rəssamlıq
texnikumuna, 1934-cü ildə V.İ.Surikov adına Moskva Dövlət rəssamlıq instituna daxil olur.Təhsil
aldığı illərdə B.Favorski, D.Moor, P.Pavlov və digər tanınmış sənətkarlardan təhsil alır. Rəssam
tələbəlik illərindən qadın mövzusuna öz yaradıcılığında aktual olaraq müraciət etmişdir. Maral
Rəhmanzadənin “Azərbaycan qadını keçmişdə və bu gün” adlı diplom işi rektor İqor Qrabarın
diqqətini çəkir. 11 silsilədən ibarət diplom işini bütövlükdə Azərbaycan qadınının tarixi inkişaf
mərhələsini özündə birləşdirən səlnamə adlandırmaq olar...
Maral Rəhmanzadə yaradıcılığında qadın mövzusu həmişə aktual almuşdur. Dağ kəndinin
anaları” (1964) rəngli linoqravür texnikası ilə yerinə yetirilmiş əsərdə bənövşəyi və qırmızı
rənglərində dağ qadınlarına məxsus geyimləri ilə təsvir edilmiş iki qadın obrazı verilmişdir. Arxa
fonda təbiətin əks edilməsində miniatür ənələrinə xas olan şərti şəkildə həll edilmiş, məkan və
obrazın qarşılıqlı münasibətlərinin kompozisiya daxilində bir-birini tamamlamasını görə
bilərik.”Azərbaycan qadınları” silsiləsinə daxil olan “Xalçaçılar.Qonaqkənd” (1964) əsərində bir
qrup qadının ardıcıl olaraq toxuculuq dəzgahı qarşısında əyləşərək, milli geyimdə xalça
toxumaları əks edilmişdir. Rənglər ritmik olaraq əsər boyu təkrarlanır. Rəssam dörd qadının
geyimində ilin fəsillərini əhatə etmişdir.Bu silsiləyə daxil olan digər əsərdə isə bir qadının gəncliyi
və qocalığı arasında dialoq yaradan rəssam özünəməxsus fəlsəfi-fikir yaratmışdır.Baş
geyimlərində buta ornamentinin işıq-kölgə ilə vurğulanması, rəssamın milli ənənələrimizə
üstünlük verdiyinin göstəricisidir. Xalq rəssamı Maral Rəhmanzadənin yaradıcılığına nəzər
yetirsək 70-ci illərdə Naxçıvan silsiləsinə daxil olan əsərlərin birində simvolik təsvir həllindən
istifadə edərək, Naxçıvanı ana obrazı ilə qarşılaşdırır. Ananın üzündəki qırışlar, geyimindəki ağ
və çəhrayı rənglər, Naxçıvan təbiətinin qış və yaz fəsillərindəki gözəlliyinə işarədir. “Ana
Naxçıvan” kompozisiyası ilə sənətkar qadını vətən, torpaq kimi daha da ucaldır....
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Görkəmli rəssamlardan aldığı təhsil onun peşəkar rəssam kimi yetişməsinə gətirib çıxarır. İlk
olaraq kağız üzərində kömür və karandaşla M.Y.Lermontovun “Aşıq Qərib” poemasına, daha
sonra C.Cabbarlının “Qız qalası” poemasına çoxsaylı illüstrasiyalar ilə yaradıcılığını
zənginləşdirmişdir. 1982-ci ildə rəssam İ.Şıxlının “Dəli Kür” romanına həsr edilən kitaba çəkilmiş
illüstrasiyalar ilə mətnin daha da tamaşaçıya çatdırılmasına xidmət edir.
“Dəli Kür” romanına çəkilmiş illüstrasiyalar. 1982-ci ildə romanın yenidən nəşr olunması
ilə bərabər, bu dəfəki sayında yenilik əsərə bir neçə maraqlı illüstrasiyalar da rəssam tərəfindən
təsvir edilmişdir. “Cahandar ağanın Mələyi qaçırması” ( Şəkil1 )əsərində Göytəpə kəndinin
ümumi mənzərəsi canlandırılmışdır. Əsas diqqət isə Cahandar ağanın Kürün sahilində bir neçə
dəfə görüb aşiq olduğu Mələyi götürüb qaçma səhnəsidir. Atın dinamikası, üzərində əyləşən
Cahandar ağanın məsum, yazıq, öz taleyində baş verən hadisələrlə əsərdə diqqəti çəkən Mələyi
qucaqlamışdır. Kompozisiyada miniatür ənənələri diqqəti cəlb edir. Kürün spiralvari formada
verilməsi, obrazların üzündəki ifadəliyin şərtiliyi ənənəvi incəsənətin qrafika sənətində də xüsusi
yeri olduğunu göstərir.

Şəkil1.”Cahandar ağanın Mələyi qaçırması”

Hadisələrin get-gedə dramatikləşməsi, əsərdəki gərginlik Zərnigar xanım və Mələk arasında
olan münasibətlər kompozisiyada təsvir edilmişdir. Zərnigar xanımın qəzəbli baxışı, Mələyin
həyəcanlı halda başını aşağı salması, Salatının baş verən hadisələrə titrəməsi, qorxması əsərdəki
süjet xəttinin ağ-qara, rəng-ştrixlərlə bir daha tamaşaçıya maraqlı ifadəli tərzdə canlandırılmışdır.
Maral Rəhmanzadə yaradıcılığında mühüm yer tutan qadın obrazlarına xas olan milli geyim
ənənələri, naxış, ornamentlər, butanın ritmik olaraq təsviri əsərdəki gərginliyi azaldır. Məkanın
kənd evlərinə xas olan formada xalça, qablar ilə bəzədilməsi rəssamın yaradıcılığına xas olan milli
ənənələrimizin, məişət həyatının ön plana çəkilməsinin bir daha şahidi ola bilərik. (Şəkil2)

Şəkil 2. “Zərnigar xanımın qəzəbi”

“Molla Sadığın evi”(Şəkil3) romanda baş verən hadisələr, müridlərin Molla Sadığın evinə
gəlməsi, meyxana qurulması, baş verən qeyri-adi “dini mərasim” rəssam tərəfindən
canlandırılmışdır. Qrotesk şəklində yaradılmış obrazlar, müxtəlif insan simaları, Molla Sadıx və
Şahnigar daha da iri formada verilmişdir.
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Şəkil 3. “Molla Sadığın evi”

“Şahnigar xanım”(Şəkil4) - kompozisiyasında rəssam günəşli Göytəpə kəndinin qarşısında
qəmli, lirik baxışlarıyla seçilən Şahnigar və torpağın altında isə kəfənə bükülmüş şəkildə dəfn
edilən bəxtsiz qadın obrazı canlandırılmışdır. Cahandar ağanın öz bacısını, günəşli, Kürün
qolunun ayrılması vaxtı öldürməsi Maral Rəhmanzadə bir daha təsvir dili ilə bu hadisəni əks
etdirmişdir.

Şəkil 4. “Şahnigar xanım”

“Cahandar ağa” (Şəkil5) Əsərin baş qəhrəmanı, hadisələrin mərkəzində gedən daha sərt,
geyimi və qəzəbli baxışları ilə seçilir. Obraz real, arxa fonda mənzərə önündə miniatüralarımıza
xas olan şərti şəkildə təsviri ,hər iki janrın qarşılıqlı şəkildə verilməsini görə bilərik. Buludların
spiralvari formada verilməsi uyğur ənənələrini xatırladır. Tüfəng və xəncər isə bizim xalqa
xüsusilə məxsus olan qeyrət, namusun simvolik təsvir həlləridir.

Şəkil 5.” Cahandar ağa”
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Növbəti səhnədə Salatın Allahyar tərəfindən qaçırıldıqdan sonra, evə gətirilən qızının
namusunun təmiz olmasına şübhə edən Cahandar ağa xəncəri çıxarıb onu ödürmək istəyir.
Obrazların baxışları əsərdə baş verən hadislərin rəssam tərəfindən düzgün şəkildə çatdırılmasına
xidmət edir. Şahnigarın isə ruh şəkildə qardaşına qızının namusunun təmiz olmasını bildirməsi,
onu özü kimi günahsız şəkildə öldürməməsinin qarşısını alır. Ağ-qara ornamentlərin ritmik
təkrarlanması, obrazların mimika və jestləri bu kompozisiyada xüsusilə vurğulanmalıdır. (Şəkil 6)

Şəkil 6. “Şübhə”

Göytəpə kəndində müsəlman uşaqların təhsil alması üşün çalışan Əhmədin və yanındakı
şagirdlərinin, kazak dəstələrinin qarşısında verilməsini əsərdə baş verən hadisələrə rəssam
tərəfindən də əsas diqqət mərkəzində saxlanıldığını, savadsızlığa qarşı mübarizə aparıldığı bir
Göytəpə kəndinin vedutası, uyğur ənənələri, geyim mədəniyyəti əsərin əsas xüsusiyyətlərindəndir.
NƏTICƏ
Azərbaycan sənətşünaslığında ilk dəfə araşdırılan Maral Rəhmanzadə yaradıcılığında “Dəlim
Kür” romanının illüstrasiyaları kitab qrafikası üçün yenilikdir. Rəssam bu əsərlərdə miniatür
ənənələrindən, məişət, geyim mədəniyyətindən geniş şəkildə istifadə etmişdir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.İsmayıl Şıxlı “Dəli Kür” , Bakı 1982, 435 s

MÖVLUD SÜLEYMANLININ HEKAYƏLƏRİNDƏ QADIN RUHU
Leyla HACIYEVA

Bakı Mühəndislik Universiteti
Lali.haciyeva@mail.ru
BAKI/AZƏRBAYCAN

Xülasə.
Qadın cəmiyyətdə hər zaman baş verən proseslərin mərkəzində durur. Cəmiyyətdə qadına
münasibət, qadın və evlilik, qadın-kişi münasibətləri kimi mövzular Mövlud Süleymanlı
yaradıcılığında da öz geniş, dolğun şəkildə əksini tapıb. O, qadına münasibətdə öz fərdi üslubu ilə
Azərbaycan nəsrinə yeni imza atdı. Yazıçının yaradıcılığında Azərbaycan qadının
psixologiyasının ən dərin qatları işlənilmişdir. Mövlud Süleymanlı hekayələrində də Məsmə xala,
Telli qarı, Leyla, Həlimə xanım, Salatın kimi müxtəlif qadın qəhrəmanlarına rast gəlirik.
Açar sözlər: hekayə, roman, janr, epik
Giriş.
İnsanların cəmiyyətdə necə yaşadıqlarını və həyatlarını hansı şəkildə qurduqları, insan
cəmiyyətlərin necə təşkil olunması, dəyərlər və davranışlar arasındakı əlaqələr, insanlar arasındakı
münasibətlər, adət-ənənələr və s. kimi məsələlərlə öyrənilir. Göstərilən amillərin formalaşmasında
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insan cəmiyyəti əsas rol oynayır. Bu cəmiyyətdə isə ən böyük yük məhz qadının üzərinə düşür.
Qadın – cəmiyyətin əvəzolunmaz varlığıdır. Qadın ən başlıcası anadır. Yeni bir dünya yaradan
şəxsdir. Lakin bunlara baxmayaraq, o, bir çox problemlərlə qarşılaşır. Azadlığın olmaması, həddən artıq çox olan qadağa, məhdudiyyət, suni asılılığın və maneələrin yaradılması; təhsil almaması
və ya aldığı təhsilin onun bir işinə yaramaması; işləməməsi və ya işləməsinə icazə verilməməsi;
erkən ailə qurub, valideyn olmağa vadar edilməsi; qınaqlar, müzakirələr, qeybətlər, şəxsi pulunun,
özgüvənin olmaması, sağlam olmayan ailə tərbiyəsi, zəif, əzik, varlıq kimi tərbiyə edilməsi; səbr
və dözümün təlqin edilməsi və hər şeyi içinə salaraq öz əsəb və sağlamlığına zərər verməsi; sağlam olmayan düşüncə tərzi və kənardan yeridilən fikirlər, başqalarının qərarını öz qərarı kimi qəbul
etməsi; beyninə görə deyil, cinsəlliyə və ayaq arasına görə qiymət verilməsi, özünü aldatması,
təsəllisi; neqativ yönlü olması; aqressiya; öz üzərində işləməməsi, inkişaf etməməsi, qadının
düşüncə ilə deyil, hiss və emosiyaları ilə hərəkət etməsi, yaşaması, qərar verməsi; emosiyalardan
aslılıq; tələskənlik; səbrsizlik; məntiqdən kənar seçim və qərarlar, aslılığa razılıq verməsi, azad ola
bilməməsi. Yuxarıda qeyd olunanların hamısı qadının başına gələn problemlərdir.
1920-30-cu illərdə Azərbaycan qadınına münasibət digər dövrlərə nisbətdə fərqlənir, yəni
zamanla bu baxışlarda müəyyən dəyişikliklər olmuşdur. XX əsrin əvvəllərindəki Azərbaycan
qadını ilə müasir Azərbaycan qadını arasındakı dəyişim kifayət qədərdir. Ən azından cəmiyyətdə
qadınların rolu get-gedə artmaqdadır və bu proses daimi şəkil almaqdadır. Artıq bu dövrdə
Azərbaycan qadını öz sərhədlərini aşıb, özünə yeni həyat qura bilir.
Azərbaycan ədəbiyyatında təkrarsız yaradıcılığı ilə seçilən şəxsiyyətlərdən biri olan Mövlud
Süleymanlı qadının həyatda keçirdiyi hissləri, emosiyaları orijinal düşüncə tərzi, yazı manerası ilə
ifadə edə bilmişdir. O, “Qar” hekayəsində iki qadın obrazını təsvir edir. Onlardan biri Həlimə
xanım, biri isə onun gəlini Leyladır. Yazıçı portretdən istifadə edərk Həlimə xanımın dili ilə
Leylanın gözəlliyini, qüsursuz, erotik, incə bir dillə təsvir edir: “Həlimə xanım onun ağappaq,
dolu qollarını sığalladı, yarıaçıq, iri döşlərinə baxdı, gülümsədi, elə bu gülümsəməyiylə də bütün
demək istədiklərini deyə bildi” (1; 400). Bir qadının bir qadına duyduğu heyranlıq burada öz
əksini tapır. Həm də Həlimə xanım öz gəncliyini Leylada görürdü. Leyla da bir zamanlar
gözəlliyi, bacarığı ilə dörd divar arasına həbs olunmuş Həlimə xanımın həyatını yaşayırdı. Hekayə
boyu yazıçı Leylanın hisslərini obrazlı, canlı bir şəkildə oxuculara çatdırmışdır. Burada qar
onların evlərinin həyətinə yox, Leylanın saf, təmiz, yaşamaq üçün sərçə kimi çırpınan ürəyinə
yağmışdı.
Mövlud Süleymanlı yaradıcılığında folklor nümunələrindən, mifologiyadan bacarıqla istifadə
etmişdir. O, “Yanğın” hekayəsində Xıdırın həyat yoldaşını və onu gözü götürməyən qonşuların
təsvirini verir. Burada qadınlar daha azad, öz sözlərini heç nədən və heç kimdən
əsirgəməyəndirlər. Onlar həyətdə, kişilərinin yanında bir-birlərinə qarğış edir və bunlardan
çəkinmədən istifadə edirlər: “– Belə gözdərin çıxsın, ovcuna düşsün, – dedi, – nə verəcəm aaz
sənə, a dilənçi, a tərəzi oğrusu. Yığ görüm, nə aparacaqsan dünyadan? Qandı yeməyin, qan,
xəbərin yoxdu, xəbərdən” (1; 410). Qadınların ağzından bu sözləri oxucuya çatdıran yazıçı
əslində hekayənin mövzusunu, qonşu qadınların niyə belə hərəkət etdiklərindən xəbər vermiş
olur. Burada biz məişət üslubunda danışıq tərzinin əsl nümunəsini görə bilirik.
“Ayın aydınlığında” hekayəsində isə təzə ailə qurmuş, həyat yoldaşına olan sevgisiylə
gecənin qaranlığında gözləri məhəbbətlə, atəşlə, ulduz kimi parlayan Narınc obrazını Mövlud
Süleymanlı təsvir etmişdir. Narınc hamiləliyin ona bəxş etdiyi xüsusi, özəl hisslərlə daha da
emosional və sevgi dolu bir qadın olmuşdur. O, Surxayla bütün hisslərini bölüşmək, hər şeyi
onunla dopdolu yaşamaq istəyirdi.
“Narınc altdan yuxarı Surxayın üzünə baxdı, gözləri qəribə bir işıqla parıldadı, sevinc içində,
pıçıltıyla dedi:
– Gördün necə öpüşürdülər?” (1; 425)
Bu nümunədən bir daha aydın olur ki, müəllif mərhəmətli, incə, saf bir dillə Narıncı, onun
hisslərinin çılpaqlığını təsvir etmişdir. Lakin hekayədə Narınc o qədər gözəl ürəyə sahib idi ki,
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Surxayın onun bütün gecəni ağzından vurmasını, sözünü ağzında qoymasına, onun hisslərinə
cavab verməməsinə baxmayaraq, yenə də o bir anlığına uşaq kimi Surxaydan inciyir, sonra iə özü
barışırdı.
Misallardan da aydın olur ki, Mövlud Süleymanlı qadın ruhunu o qədər gözəl duya bilən,
anlayan, onu incə, zərif bir dillə ifadə edə bilən yazıçılardan biri olmuşdur. Onun hər bir janrında
qadın ruhunu hiss etmək mümkündür. Müəllif qadının cəmiyyətdə rolunu daim yüksək şəkildə
qiymətləndirmiş, əhatəli şəkildə işləmiş, hekayəyə, povestə və romana yeni bir nəfəs gətirmişdir.
Yazıçı nəinki Azərbaycan cəmiyyətində qadının rolunu işləmiş, həm Azərbaycan nəsrinə yeni dil,
rəngarəng təbiət lövhələri, yeni üslub, təqlid edilməz qəhrəmanlar, təzə-tər obrazlar bəxş etmişdir.
Onun obrazları nəinki müasir dövrlə, tarixlə, tarixi qəhrəmanlarla səsləşir. Yazıçı obrazları tarixə
salır, at üstünə qaldırır. O, fərdi, obrazı psixoloji cəhətdən təhlil edir, onu analiz edir.
Buna görə də yazıçının yazdığı hekayələr tək-tək təhlil edilməlidir. Hekayələrində hansı
qadın obrazlarından istifadə olunubsa, müəllifin dilindən nümunələr məqalədə verilməlidir. Onun
əsərlərini təhlil edərkən əsərin bədii xüsusiyyətlərini açmaq, yazıçının əsərlərinə nəzər yetirərkən
müxtəlif metodlara diqqət edilməlidir. Hekayələrində təsvir olunmuş qadın personjlarını, onların
psixologiyasını, qadın ruhunu ayrı-ayrılıqda təhlil etmək azdır. Bunların arasında əlaqə yaratmaq,
hamısını əsərin ümumi təhlilinin ixtiyarına vermək lazımdır. Buna görə də, təhlilin bütün
elementləri, nəticə etibarı ilə vahid bir xətt üzərində birləşdirilməli və əsərin əsas ideyasının
qabarıq verilməsinə kömək etməlidir.
Yazıçının obrazları təsvir edərkən bədii, poetik sözdən necə istifadə etməsini aydınlaşdırmaq
lazım gəlir. Çünki bədii söz yazıçının təbliğ etdiyi ideyanı, mövzunu və məzmunu oxucuya və ya
dinləyiciyə çatdıran əsas vasitədir.
Hekayələrinin təhlilində ümumiləşdirmə, müqayisə, müşahidə, müsahibə, induksiya, deduksiya, analiz və sintez metodlarından istifadə edilmişdir.
Nəticə
Mövlud Süleymanlının hekayələrində qadın ruhunun psixoloji cəhətdən işlənməsinə, obrazların analoji cəhətdən qələmə alınmasına rast gəlirik. Bu əsərlərin təhlilində müxtəlif növ metod və
üsullardan istifadə qadının şüurlatına xas olan spesifik xüsusiyyətlərini ortaya çıxmasına kömək
edir. Yazıçının qələmə aldığı hekayə, povest və romanları ilə nəinki qadın ruhunun, həm də
yaşadığımız cəmiyyətin dolğun təsvirini müşahidə edirik.
Ədəbiyyat siyahısı.
Süleymanlı M. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 480 səh.
G.Fərhadqızı “Antimental” - https://gunelfarkhad.wordpress.com/
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“MONQOLLARIN GİZLİ TARİXİ” DASTANINDA MONQOL
XALQININ TARİXİ YOLU VƏ ÇİNGİZ XAN
LAMİYƏ NƏSİROVA

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
nasiroff11@gmail.com
BAKI, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Araşdırma işinin məqsədi monqol dastan yaradıcılığının XIII əsrə aid olan ən sanballı nümunəsi “Monqolların gizli tarixi” əsərinin öyrənilməsidir. Aparılan təhlil nəticəsində əsərin dövrün
tarixi hadisələri ilə uyğunluq içərisində olduğu və monqol köçəri həyatını bütün dolğunluğu ilə
əks etdirdiyi görülməkdədir. Araşdırmanın əhəmiyyətli cəhəti “Monqolların gizli tarixi” əsərinin
tədqiq edilməsinin monqol xalqının orta əsrlər ictimai-tarixi dövrü, qanunları və adət-ənənələrinin
öyrənilməsi baxımından diqqətəlayiq olmasıdır. Tədqiqat işinin üstünlüyü əsərin araşdırılmasının
Azərbaycanda monqolistikanın inkişafında daha bir müsbət hal kimi dəyərləndirilməsi və xalqlar
arasında ədəbi əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət etməsidir. “Monqolların gizli tarixi” əsərinin
motiv və obrazlarla zənginliyi, tarixi-əfsanəvi və mifoloji ünsürlərə malik olması, həmçinin, tarixi
qəhrəmanların dastanda yer alması aşkarlanan cəhətlərdəndir.
AÇAR SÖZLƏR: monqol, “Monqolların gizli tarixi”, dastan, Çingiz xan
GİRİŞ
Türk və monqol tayfa birlikləri qədim zamanlardan bəri eyni coğrafiyanı paylaşmaqla birbirinə qaynayıb-qarışmış və qarşılıqlı şəkildə bir-birinin mədəniyyətərini zənginləşdirmişdir. Bu
xalqlara məxsus olan çox sayda oxşar cəhətlər onların ortaq ədəbi-mədəni dəyərlərinin
araşdırılmasına imkan verir. Tarixi inkişaf, coğrafi yaxınlıq, Altay dil ailəsinə mənsubluq, həyat
tərzinin ortaq ünsürlərdən təşkil olması bu müştərək cəhətlərin nümunəsi kimi dəyərləndirilir.
Dünya folklorunda özünəməxsus yer tutan, monqol dastançılıq ənənəsinin şah əsəri “Monqolların
gizli tarixi” XIII əsrdən günümüzə qədər gəlib çatan ən dəyərli ədəbi-tarixi salnamədir.
Orta əsrlərin ən sanballı tarixi əsərlərindən biri olan “Monqolların gizli tarixi” (Manghol-un
Niuça Tobça'an) 1240-cı ildə monqol dilində yazılmışdır. Əsərin adında yer alan “gizli” ifadəsinin
mənasını alman professoru E.Haenisch maraqlı şəkildə dəyərləndirmişdir “E.Haenischin fikrincə,
hökmdar ailəsinə və hökumətə təxsis edilib, başqa kimsələr tərəfindən oxunmasına müsaidə
edilmədiyi üçün buna “gizli” (məhrəm) deyilmişdir” [1, s.20]. “Monqolların gizli tarixi” özündən
sonra bir çox əsərlərin yazılmasında tarixçilər üçün zəngin mənbə olmaqla yanaşı, türk-monqol
dövrünün araşdırılması baxımından da böyük önəm daşımaqdadır.
Əsərin müəllifi məlum deyil. Bu barədə bir çox mülahizələr mövcuddur, bəzi mənbələr
əsərin sözügedən dövrdə monqol dövlətinin baş hakimi olan Şigi-xutuxu tərəfindən qanunlarla
birgə yazılmış olmasını qeyd edir [2, s.39]. “Monqolların gizli tarixi”nin yazılıb tamamlanması
Çingiz xandan sonra dövlət idarəsini ələ alan xələfi Ögedey xanın dövrünə təsadüf edir və təşkil
etdiyi Böyük monqol qurultayında ona təqdim olunur. Əsərin əsl mətninin uyğur dilində yazılmış
olması barədə düşüncələr olsa da, mətnin əsli tapılmadığı üçün bu məsələ mübahisəli hesab
olunmaqdadır. Sözügedən əsərin rus sinoloqu Palladius tərəfindən işlənib hazırlanan “Palladius
nüsxəsi”, çincəyə və başqa dillərə çevrilmiş çoxlu sayda nüsxələri mövcuddur. Həmçinin rus
alimi S.Kozin məzmun etibarilə əsərin “Altan Tobçi” ilə uyğunluq içərisində olmasını əsas götürərək Altan Tobçi nüsxəsinin mövcudluğu barədə də fikirlər irəli sürmüşdür [1, s.16]. Əbülqazi
Bahadır xanın “Şəcəreyi-türki” əsərinin timsalında bu nüsxələr sonrakı dövrlərdə bir çox əsərlərin
ərsəyə gəlməsinə vəsilə olmuşdur və ortaq motivlər baxımından bir-birilə səsləşir. “Monqolların
gizli tarixi salnaməsindən müəyyən hissələr XVII əsrdə meydana gələn “Altan Tobçı” əsərinə,
“Şara Tudci” salnaməsinə, Saqan Seçenin tarixi əsəri “Erdenin Tobçı”ya və Lubsan Dandzanın
“Qızıl toplu”suna əsərin dörddə üç hissəsi həcmində daxil edilmişdir. [3, s.225].
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“Monqolların gizli tarixi” görkəmli türkoloq Ramiz Əskər tərəfindən müqayisəli tərcümə
yolu ilə türkcə, rusca və almanca nəşrləri əsasında Azərbaycan dilinə çevirilmişdir. Əsər 2011-ci
ildə nəşr olunmaqla Azərbaycan-monqol ədəbi əlaqələrinin araşdırılması çərçivəsində böyük
önəm daşımaqdadır. Dastan tarixi şəxsiyyət Çingiz xanın həyatı, siyasi fəaliyyəti, həmçinin türkmonqol dövrü və münasibətlərinin öyrənilməsi baxımından qiymətli məlumatlar verən zəngin
ədəbi mənbədir. Kitabda monqolist alimlər Erich Haenisch və Əhməd Temirin dəyərli fikirlərinin
qeyd olunduğu ön söz və giriş, o cümlədən monqol dövrünə dair tarixi qaynaqlar yer almışdır.
XII-XIII əsr monqol tarixi, tayfa birlikləri, monqol dövlətinin qurulması, ictimai-siyasi
vəziyyəti, hərbi döyüş taktikası, Çingiz xanın dövrü və şəxsiyyəti haqqında əhəmiyyətli
məlumatları özündə ehtiva edən və dastan mahiyyəti daşıyan “Monqolların gizli tarixi” monqol
folklorunun qiymətli ədəbi abidəsi kimi xalqın mühüm tarixi hadisələrini özündə əks etdirir.
Sözügedən tarixi dövrdə köçəri həyat tərzi yaşayan tayfa və qəbilələr qəti olaraq tabe etdirilir,
monqol taktikası ilə çox sayda şəhər və dövlətlər istila olunur, düşmənlərlə savaşlarda qələbə
qazanaraq tayfa birlikləri vahid monqol dövləti altında birləşdirilmişdir. Bu uğurlu nəticəyə
Təmüçin müvəffəq olur və Çingiz xan 1206-cı ildə monqol xalqının hökmdarı elan olunur. “XIII
ərdə əski göytürklərin vətənində qurularaq böyük bir sürətlə böyüyən və bir çox dövlətləri
yıxmaqla bərabər müxtəlif mədəni ölkələr arasında vasitəçilik missiyasını da yerinə yetirən böyük
monqol (və ya türk-monqol) dövlətinin özəlliklə ani olaraq qurulması və misilsiz bir genişlənmə
qüdrətinə sahib olması indiyə qədər bir çox alimlərin diqqətini çəkmişdir [1, s.11]. Əski keçmişə
və epik üsluba malik olan əsər monqolların qədim tarixindən etibarən Ögedeyin xan seçilməsi və
Qərb səfərinin davam etdirilməsinə qədər olan zaman kəsiyi haqqında məlumatları əks etdirir.
Əsər Təmüçinin anadan olmasından etibarən həyatının müəyyən hissəsi, sərkərdəlik dövrü, o
cümlədən monqol dövlətinin quruluşu, hərbi və idari işlərinin düzənlənməsi, monqolların Şərq və
Qərb səfərlərindən bəhs olunur. “Monqolların Gizli Tarixi” bozqırların həyatının, hərbi
taktikasının, müharibə üsullarının və ümumilikdə monqolların qədim dövrünə dair məlumatların
araşdırılması baxımından qiymətli mənbədir.
Dastanda nəql olunan hadisələr nəzm və nəsrin bir-birini izləməsi şəklində, realist biçimdə və
tarixi hadisələrlə uyğunluq içərisində yazılmış və özündə müəyyən qədər əfsanəvi məzmun ehtiva
edir. Dastan ənənəvi olaraq bədii ifadə və təsvir vasitələri ilə olduqca zəngindir, şeir üslubunda
qafiyə, söz düzümü, assonans və alliterasiya səsləşməsi vardır.
“Monqolların gizli tarixi” əsəri dastani mahiyyətinə uyğun olaraq Çingiz xanın, onun
oğullarının apardığı savaş və mübarizələrin nəql olunduğu ədəbi abidədir. Əsərdən aydın olduğu
kimi monqollar böyük dövlətin qurulmasına qədər bir çox mübarizələrdən keçmiş, savaşlar
aparmışdır. Bu mənada əsərdə ictimai-tarixi hadisələrin əksi və qəhrəmanların tarixiliyi ön
plandadır. Dastandakı hadisələr fonunda düşmənlərlə aparılan mübarizə, əmanətə sadiqlik,
dostluq ittifaqının pozulması, xəyanət kimi məsələlər yer almaqdadır.
Təsvir olunan hadisələrə uyğun olaraq əsərin məzmunundan məlum olduğu kimi köçəri
yaşam tərzinə malik olan monqol qəbilələri itaət altına alınmaqla tabe etdirilmiş, güclü
düşmənlərlə aparılan çarpışmaların nəticəsində böyük dövlətin qurulması üçün zəmin
yaradılmışdır. 1206-cı ildə Onan çayı civarında Təmücin Çingiz xan ünvanıyla monqol hökmdarı
elan olunur. Monqolların qələbələr qazanmasında, yeni torpaqlar istila edərək ərazisinin sürətlə
genişlənməsində hərbi taktikasının böyük rolu olmuşdur. Bu səbəbdəndir ki, monqolların hərbi
səfərlərinə qarşı müqavimət göstərmək mümkünsüz idi. “Monqolların bu taktikası odlu silahların
istifadəsindən öncə baş verən atlı istilaların son bir sınağı kimi mülahizə edilə bilər. Monqolların
müvəffəq olmaq üçün özlərinə məxsus bir sıra müharibə üsullarına müraciət etdikləri bu Gizli
tarixdən də anlaşılır”[2, s.47].
“Monqolların gizli tarixi” qədim, tarixi-əfsanəvi və mifoloji ünsürləri özündə qoruyub
saxlayan dəyərli folklor örnəyidir. Əsərin əsas qəhrəmanı Çingiz xanın əcdadlarının bozqurd və
bəyaz bir dişi maraldan törəməsi, Alan-hoanın evin bacasından sızan işıqla gələn adamdan hamilə
qalmasının timsalında əsərdə əfsanəvi və əsrarəngiz hadisələr qismən də olsa yer alır. Əsərin
başlıca motivləri talan, intiqam və yeni torpaqların istilasıdır. Dastanın bütün fəsillərində yer alan
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və olduqca reallıqla əks olunan tarixi səhnələr qəhrəmanların cəsarətini, sərtliyini, sadiqliyini
ortaya çıxarır.
Əsərin baş qəhrəmanı monqol bəylərindən olan Yesuqey Bahadırın oğlu Təmücindir. Dastan
Təmücinin dünyaya gəlməsi, uşaqlığının nəql edilməsi ilə başlayaraq onun gəncliyi, tayiçiutlar
tərəfindən əsir olunması ilə bağlı hadisələrlə davam edir. Təmücin bütün qüvvətini toplayaraq
asılılıqdan, ümidsizlikdən uzaq olmağa çalışmış və buna nail olaraq güclü xarakterə malik
olmuşdur. 1206-cı ildə naymanlara hücum edərək əldə etdiyi qələbə ona Çingiz xan ünvanını
qazandırmışdır. Əzmi, mübarizliyi və liderlik qabiliyyəti ilə Çingiz xan qısa müddətdə xeyli
qələbələr qazanmaqla Böyük Monqol dövlətinin qurulmasına nail olmuşdur. “Çingiz xan yaxşı bir
təşkilatçı, usta bir əsgər və rəhbər idi. Ona qoşulmayanları və rəqiblərini qısa zamanda məğlub
edərək itaət altına almışdı”[4, s.121].
Çingiz xanın sürətlə istila etdiyi ölkələr talan və intiqam nəticəsində əldə olunur və bu əsərin
əsas motivlərindən biridir. Fəth olunan ölkələr Çingiz xanın oğulları: Cuci, Çiğatay, Ögedey və
Tuluyun komandirliyi ilə idarə olunur. Çingiz xanın özündən sonra hakimiyyətini əmanət etdiyi,
özünə vəliəhd seçdiyi oğlu isə Ögedey olmuşdur. Əsərdə Ögedeyin rəhbərliyi ilə Çingiz xanın
başlatdığı Qərb səfərləri davam etdirilir, Kin dövləti ortadan qaldırılaraq hərbi işlər daha da
genişləndirilir.
Əsərdə Çingiz xan vahid dövlətin birliyini qorumaq üçün düşmənlərlə aparılan mübarizələrdə
idari işləri düzənləyərək, mühafizə birliklərini genişləndirir. Qüvvətli intizamın hakim olduğu
monqol ordusu möhkəm təşkilatlanmış dövlətin əsasını təşkil edirdi. Yeddi illik böyük Qərb
səfərinə başlayaraq Çingiz xan Rusiya və bütün Türküstanı öz hakimiyyəti altına salmışdır.
Çingiz xan iti ağlı, zəkası ilə dövləti idarə etmiş, bununla bərabər qanun və nizamnamələr
yaratmış və “Qanun nizamnaməsi” adlandırılmışdır. Hökmdar qayda-qanunun və adət-ənənələrin
tərəfdarı olmuş, idarəçilik qabiliyyətinin hər şəraitdə vacibliyini dilə gətirmişdir: “Evində qaydaqanunu saxlayan bir kimsə, dövlətdə də saxlaya bilər. On kişiyə mükəmməl şəkildə komandirlik
edən birisi min və ya on min kişinin də komandirliyini edə bilər...” [5, s.82].
Çingiz xanın xarakterinin bir çox cizgiləri dastanda onunla əlaqəli hadisələrdə özünü
göstərməkdədir. Düşmənlərlə mübarizədə cəsurluğu nəzərə çarpan, güclü bir təşkilatçı olaraq
xarakterindən irəli gələn sərtlik və intizamla nəinki ətrafındakılara, həm də, özünə qarşı tələbkar
və inadkardır. Əzmi ilə zəif qüvvələrdən başlayaraq güclü düşmənlərə kimi itaət altına almağı
bacarır. Talan və intiqam fonunda Çingiz xanın yürütdüyü siyasət əsərdə aydınlıqla əksini
tapmışdır. Bununla bərabər əmanətə sadiqliyi, ona xidmət edən ordu rəhbərləri və savaşçıları
haqqı ilə təltif etməsi, dini inancına uyğun olaraq kainatın yaradıcısı olaraq tək bir Tanrını qəbul
etməsi Çingiz xanın xarakterinə hakim olan cəhətlərdir.
Dastanda nəql olunan hadisələr fonunda Çingiz xanın xarakterinin mənəvi-psixoloji tərəfləri,
onun sözündən dönməzliyi, soyuqqanlı və qətiyyətli cəhətləri ön plandadır. Camuxa ilə olan
dostluğu, onunla qan qardaşlığı ittifaqı bağlaması dostluğa sadiqliyini ifadə edən nümunədir.
Çingiz xanın “Monqolların gizli tarixində” yaradılmış obrazı realist biçimdə təsvir edilmiş və
xarakterinə xas olan cəhətlər tarixi hadisələr fonunda aydınlıqla əks olunmuşdur.
TƏDQİQAT METODU
“Monqolların gizli tarixi” dastanı monqol folklorunun dərindən tədqiq olunmasında böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqat işinin əsas metodu analiz və müqayisəli təhlil metodudur. Dastanın
araşdırılması zamanı R.Əskərin tərcümə işi olan “Monqolların gizli tarixi” kitabı əsas mənbə olaraq götürülmüşdür. Bununla yanaşı, dastan haqqında qiymətli məlumatları özündə ehtiva edən elmi yazı və kitablar nəzərdən keçirilmişdir. XIII əsr monqolların tarixi mənzərəsinin öyrənilməsi
baxımından dastanın araşdırılması diqqətəlayiqdir. Tədqiqat işində “Monqolların gizli tarixi” dastanı təhlilə cəlb olunmuş, onun öyrənilməsi mərhələləri və mövcud olan nüsxələri araşdırılmışdır.
NƏTİCƏ
“Monqolların gizli tarixi” əsəri monqol xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin, dünyagörüşünün
və tarixi keçmişinin araşdırılması cəhətdən qiymətli bir folklor nümunəsi kimi dəyərləndirilir.
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Dastan XII-XIII əsrlərdə monqolların ictimai-siyasi vəziyyətini, böyük dövlətin qurulmasına
qədər aparılan mübarizə və birliyi, böyük monqol hökmdarı Çingiz xanın apardığı istila və
səfərləri əks etdirməkdədir. Monqol qanun və nizamnamələri, hərbi taktikası və döyüş səfərbərliyi
bütün aydınlığı ilə əsərdə təsvir olunmuşdur. Monqolların köçəri yaşam tərzini, milli
mədəniyyətinin ünsürlərini və məişət həyatını özündə ehtiva edən əsər bədii ifadə və təsvir
vasitələrilə olduqca zəngindir. Köklü və zəngin keçmişə malik olan monqolların qısa zaman
kəsimində sürətlə böyüyən böyük dövlət yaratması misilsiz hərbi taktikasının və əzmkarlığının
nəticəsi olmuşdur. Əsərin təhlili zamanı ortaya çıxan ümumiləşdirmənin nəticəsi olaraq
“Monqolların gizli tarixi” əsəri geniş şəkildə tədqiqatlar aparılmasını şərtləndirir.
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XÜLASƏ
A.Kunanbayevin əsərləri qazax ədəbiyyatına üslub və mövzu cəhətdən bir çox yenilik
gətirmiş və qazax ədəbiyyatının klassikləri arasında yer almışdır. Qazax ədəbiyyatında Abay
Kunanbayev haqqında ən çox tədqiqat aparılan sənətkardır.
Abay Kunanbayevin yaradıcılığını lirik şeir və poemaları, nəsri və tərcümələri olaraq üç
qrupa ayırırlar. 200-ə yaxin şeir, 3 poema və 45 nəsr əsərinin müəllifi olan A.Kunanbayev
demokratik ideyalar carçısı kimi xalqının istək və arzularını, çətinliklərini, mübarizə əzmini realist
boyalarla qələmə alıb.
Abay Kunanbayev şeirlərində daima xalqına nəsihətlər vermiş, onları xeyir iş görməyə, elm
öyrənməyə, böyüklərə hörmət etməyə səsləmişdir. O cəmiyyətdə gördüyü əksiklikləri tənqid
etmişdir. Qadın hüquqsuzluğuna, qadınların cəmiyyətdə kölə kimi qəbul edilməsinə qarşı öz haqq
səsini yüksəltmişdir.
AÇAR SÖZLƏR: yenilikçi düşüncə, maarifləndirmə, təhsilə çağırış, cəhalət, nəsihət
GİRİŞ
Məqalədə qazax ədəbiyyatının yaradıcılarından biri Abay Kunanbayev yaradıcılığında,
xüsusilə, şeirlərində maarifçilik ideyalarının təhlil edilməsi əsas məqsədə çevrilmişdir. Məqsəd
Abay Kunanbayevin 175 illik yubileyi münasibətilə onun yaradıcılığının müxtəlif
istiqamətlərindən birini işıqlandırmaqdır.
Məqalədə əsasən Abay Kunanbayevin elmə, təhsilə, doğruluğa çağırış ideyalarının zəngin
olduğu şeirləri təhlil edilmişdir.
Hər xalqın ədəbiyyatında elə böyük şəxsiyyətlər olur ki, onların yaradıcılığı ədəbi inkişaf
tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir. Onlar özlərindən sonra böyük bir məktəb qoyub gedirlər.
Yüzlərlə, minlərlə yetirmələri olur.
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Abay Kunanbayev də belə dahi şəxsiyyətlərdən biri olmuşdur. O, XIX əsr çağdaş qazax
ədəbiyyatının qurucusu sayılmışdır. Həm ədəbiyyat, həm də həyatla bağlı yenilikçi düşüncələriylə
özündən sonra gələn sənətkarların müəllimi hesab olunmuşdur. A.Kunanbayevin əsərləri qazax
ədəbiyyatına üslub və mövzu cəhətdən bir çox yenilik gətirmiş və qazax ədəbiyyatının klassikləri
arasında yer almışdır. Qazax ədəbiyyatında Abay Kunanbayev haqqında ən çox tədqiqat aparılan
sənətkardır.
A. Kunanbayev yaşadığı qəbilədə mədəni həyatın yüksəlişinə böyük təsir göstərib. O, həm
Şərq, həm də Qərb ədəbi və fəlsəfi fikir tarixinin bir çox aparıcı simalarının yaradıcılığı ilə
tanış olmuş, bunlardan bəzi nümunələri şifahi və yazılı formada yaya bilmişdir.
A.
Kunanbayev Şərqin
mütəfəkkir
sənətkarları olan Firdovsi,
Sədi, Nizami,
Nəvai, Füzuli və s. şairlərin yaradıcılıqları ilə orijinaldan tanış olub.
Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrindən “Leyli və Məcnun” və “Koroğlu”
əsərlərini qazaxlar şifahi şəkildə onun sayəsində
mənimsəyə
biliblər. O
cümlədən
A.
Dumanın, Puşkinin, Krılovun, Saltıkov-Şedrinin, L.Tolstoyun və başqalarının əsərlərinin
məzmunu haqqında şifahi məlumat həm vətəndaşlarına çatdırılıb və bu yolla XIX əsrin II
yarısında qazaxların Şərq və Qərb mədəniyyəti ilə bağlı tanışlığının əsası qoyulub. [2]
Ədəbiyyata olan marağı və sevgisi Abayı kiçik yaşlarından yaradıcılıqla məşğul olmasına
səbəb oldu. Ilk şeirini (“Dəvə qovan”, 1855) 10 yaşında ikən yazan Abay Kunanbayev 40 yaşına
qədər şeirlərində öz adından istifadə etmirdi. 1886-cı ildən artıq əsərlərini öz imzası ilə yazırdı.
Ilk şeirlərini əruzun müxtəlif bəhrlərində qələmə alırdı. Qazax folkloru sözün əsl mənasında
sənətkarın yaradıcılığının özülünü təşkil edirdi.
Abay Kunanbayevin yaradıcılığını lirik şeir və poemaları, nəsri və tərcümələri olaraq üç
qrupa ayırırlar.
200-ə yaxın şeir, 3 poema, 45 nəsr əsərinin müəllifi olan Abay Kunanbayev demokratik ideyalar carçısı kimi xalqının istək və arzularını, keçirdikləri çətinlikləri, mübarizə əzmini realist boyalarla qələmə alıb.
O, öz maarifçi görüşlərini poeziya və nəsrin imkanları daxilində dilə gətirib, xalqına mənəvi
dəstək olaraq onların həyat tərzini, arzu və istəklərini, çətinliklər girdabında əziyyətlərini realist tərzdə qələmə alıb. A.Kunanbayevin yaradıcılıq ideyalarının əsasında maarifçi görüşləri
dayanır. Bir maarifçi kimi o, cəmiyyətin inkişafını, nicatını maariflənmədə görürdü. [2]
Abay Kunanbayevin yaşadığı mühitdə feodal-patriarxal münasibətlər hökm sürürdü. Hər
yerdə nadanlıq və cəhalət var idi. Bu kor mühitdən azad olmağın yeganə yolunu maariflənmədə
və təhsildə görən sənətkar şeirlərində və nəsr əsərlərində əhalini, xüsusilə də uşaqlara təhsil
almağa səsləyirdi:
Ən böyük sevincimiz uşaqlardır, uşaqlar,
Bildim ki, oxumaqla olacaqlar bəxtiyar.
Göndərdim mədrəsəyə, tapsınlar orda şöhrət,
Qazansın el içində onlar biliklə hörmət [1, s28].
Abay Kunanbayev şeirlərində daima xalqına nəsihətlər vermis, onları xeyir iş görməyə, elm
öyrənməyə, böyüklərə hörmət etməyə səsləmişdir. O cəmiyyətdə gördüyü əksiklikləri tənqid
etmişdir. Qadın hüquqsuzluğuna, qadınların cəmiyyətdə kölə kimi qəbul edilməsinə qarşı öz haqq
səsini yüksəltmişdir.
Ey mənim qazaxlarım, məzlum, zavallı xalqım!
Cod bığınla örtülüb ağzın xeyli zamandır.
Sol üzündə piylə yağ, yazıq məlallı xalqım!
Nə zamandan bəridir sağ yanağında qandır.
Həqiqət hardadır bəs, nə üçün gülməyirsən
Onu tapa bilməyir, dərk edə bilməyirsən.[1, s29]
Yuxarıda verdiyimiz parçada məzlum qazax xalqının taleyi şairi düşündürür. Xalq cəhalət
pərdəsi altında gizlənmişdir. “Sol yanağın piylə, yağla örtülmüşdür” deyəndə xalqı talayıb, müftə
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həyat sürən bəylər, sahibkarlar pislənir. “sağ yanağın qandır” deyəndə xalqı əzilən, talanan,
yoxsul kəndliləri nəzərdə tutulur. Xalq gülməyi belə unutmuşdur. Buna baxmayaraq, bu
vəziyyətdən azad olmaq üçün kimsə çarə axtarıb tapmaq istəmir.
Abay Kunanbayevin şeirlərini məzmununa görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1. Ictimai məzmunlu şeirlər;
2. Tərbiyəvi məzmunlu şeirlər;
3. Gənclərə “nəsihət” xarakterli yazılmış şeirlər;
Bu mövzular qazax folklor ənənələri əsasında və müəllifin düşüncəsinə zidd olmayacaq
şəkildə işlənmişdir. Maarifçilik ideyaları Abay yaradıcılığının özəyi idi. Yalnız elmin gücünə
qazax xalqı ayıla bilərdi. Aşağıdakı şeir parçasında müəllif elimsiz keçən gəncliyi üçün çox
heyfsilənir, gənclərə onun buraxdığı səhvi etməməyi söyləyir:
Elmi olan kəsləri xoşbəxt gördüm həyatda,
Gəncliyimdə bu fikri yelə verdim həyatda [1, s28]
Onun yaradıcılıq fəlsəfəsində doğru insan olmaq üçün insan həyatından beş şeyi atmalı
,beşindən isə bərk-bərk yapışmalıdır. Bunlar yalan, riya, işsizlik, lovğalıq, acı dildır ki, insanı
məhv edir.
İnsanı insan edən isə ağıl, zəhmət, xoş qılıq, təvazökarlıq və yaxşılıqdır. A.Kunanbayev
gənclərə nəsihətində əsas ağılla düşünüb, zəhmətlə iş görməyi tövsiyə edirdi:
Zamanıyla tən gedən
Adam olmaq istəsən,
Beş şeyi ayaqla keç,
Beşinisə ara, seç.
Yalan, riya, işsizlik ,
Lovğalıq və acı dil
Beş düşməndir sənə bil.
Ağıl, zəhmət, xoş qılıq,
Təvazö və yaxşılıq.
Beş yaxın dostur sənə [1, s. 32]
Bütün yaradıcılığında olduğu kimi bu şeirində də uşaqlar və gəncləri oxumağa təhsil almağa
səsləyib. Ədib, kitab oxumağın onlara bir zərər yetirməyəcəyini əksinə onlara çox faydalı
olduğunu yazırdı.
Şairin şeirlərindəki ifadə tərzi və məzmun öz aktuallığı ilə seçilirdi.
Abay qazax poeziyasını yeni formalarla zənginləşdirərək, ona yeni ictimai məzmun
gətirib. Müasirləri “Əqliyyə” əsərini onun yaradıcılığının zirvəsi hesab ediblər. Bu əsəri gənclərə
müraciətlə qələmə alıb. Zamanın məhrumiyyətləri ilə əzilən halı ədibi çox düşündürüb, o, xalqının
halına acıyıb.
Onun şeirlərinin içində mərsiyyələr də xüsusi çəkiyə malik idi. Iki oğlunu ard-arda itirmək
onun üçün çox böyük zərbə idi və bu münasibətlə ağılar yazıb.
Abay Kunanbayev uşaqlığından şeirlər yazsa da sağlığında bir kitabı da nəşr edilməyib.
Yalnız ölümündən sonra 1907-ci ildə toplu halında seçilmiş əsərləri çap olunmuşdur əsərləri
dünyanın bir çox dillərinə: fransız, ingilis, alman, fars, türk, Azərbaycan, qırğız , ərəb və b. dillərə
tərcümə edilib.
Abay Kunanbayev şairliyindən əlavə gözəl pedaqoq və başçı olub. Rusiya üsuli-idarəsinə
rəğbət bəsləyib, yalnız ömrünün sonlarında Rusiyanın işğalçı siyasətini gördükdən sonra peşman
olub. Buna baxmayaraq rus mədəniyyətinə və ədəbiyyatına xüsusi heyranlıq duyub. Yazdığı
şeirlərin əksəriyyətinə musiqi bəstələyib. Bu musiqilər digər bəstəkarların bəstələrindən fərqli
olaraq rus folkloru və musiqisi üslubunda olub. Rus mədəniyyəti Abay Kunanbayevin
yaradıcılığına təsir etmiş, dünyagörüşünün formalaşması və əsərlərində maarifçi ideyaların
formalaşmasında zəmin rolunu oynamışdır.
Bütövlükdə A.Kunanbayev yaradıcılığının əsasını maarifçilik ideyaları təşkil edir.
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TƏDQİQAT METODU
Araşdırmada qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifədən asılı olaraq yeri gəldikcə təsviri, bəzi
hallarda, qarşılaşdırma, analitik təhlil üsullarından istifadə olunmuşdur.
NƏTICƏ
Tədqiqat işi həm nəzəri, həm də təcrübi əhəmiyyət daşıyır. Abay Kunanbayev irsi əsrlər
keçsə də öz aktuallığını itirmir, nəsillərin yaradıcılığına stimul verir. Onun yaradıcılığı bu gün də
gənc nəslin təlim-tərbiyəsində, onların maariflənməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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EKA KURNİVAN VƏ QABRİEL QARSİYA MARKES
YARADICILIĞINDA PARALELLƏR
LEYLA RAMAZANOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
Azərbaycan-Asiya ədəbi əlaqələri şöbəsi
Leylamuellim@gmail.com
BAKI, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ. Məqalə dünyaca məşhur iki nasirin yaradıcılığındakı müqayisələrdən bəhs
olunur. Nobel mükafatçısı Q.Q.Markes bir çox gənc yazıçının yaradıcılığına böyük təsir göstərmişdir. Bu yazarlardan biri də indoneziyalı E.Kurnivandır. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında,
təəssüf ki, İndoneziya ədəbiyyatı araşdırılmayan sahələrdən biridir. Eka Kurnivanın “Gözəllik
başa bəladır” romanında XX əsri əhatə edən yüz illik İndoneziya tarixi, mədəniyyəti öz əksini
tapmışdır. Bu araşdırmada əsrarəngiz İndoneziya mədəniyyəti, ədəbiyyatı, tarixi tədqiq olunmuş,
“Yüz ilin tənhalığı” romanı ilə yaxından səsləşən məqamlar tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Hər
iki romanda magik realizmin ünsürlərindən məharətlə istifadə olunmuş, folklor motivləri ustalıqla
müasir dövrlə əlaqələndirilmişdir. Hər iki müəllif bir ailənin fonunda mənsub olduqları xalqın
tarixi gerçəkliklərini, acınacaqlı vəziyyətini, işğalçıların törətdiyi faciələri oxucunun gözləri qarşısında canlandıra bilmişlər. Eka Kurnivan bəzən bilərək, bəzən bilməyərək Q.Q.Markes obrazlarını
təkrarlamış, hətta eyni təxəllüslərdən istifadə etmişdir. Bir çox ortaq məqamların olmasına
baxmayaraq, Eka Kurnivanın obrazları öz milli koloritləri ilə seçilir, orijinallığını qoruyur.
“Gözəllik başa bəladır” romanı İndoneziya tarixinin yaşayan kitabı, canlı mifologiyasıdır.
2.AÇAR SÖZLƏR: İndoneziya, ədəbiyyat, müqayisə, E.Kurnivan, Q.Q.Markes
3.GİRİŞ. Özünəməxsus yazı tərzi ilə Eka Kurnivan müasir İndoneziya nəsrinin inkişafına
böyük töhfə vermişdir. Çox saylı hekayə və roman müəllifi olan ədibin ən məşhur romanları:
“Pələng insan” (2004), “Qisas və ehtiras” (2014), “O” (2016) əsərləridir. Onu məşhurlaşdıran
debüt əsəri 2002-ci ildə qələmə aldığı “Gözəllik başa bəladır” romanıdır. Əsərin adı müxtəlif
şəkildə tərcümə edilib, müəllif orijinalda “Gözəllik yaralar yaradır” (“Cantik itu luka”) kimi qeyd
etmişdir, ingilis versiyasında “Gözəllik bir yaradır” şəklində tərcümə edilmişdir, türkiyə
türkcəsinə də eyni ilə bu şəkildə tərcümə edilmişdir. Rus dilinə isə “Кросоа наносит раны”
şəklində tərcümə edilmişdir. Otuzdan çox dünya dilinə tərcümə edilmiş bu əsər hələ Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməmişdir. Əsərin məzmunundan çıxış edərək Azərbaycan dilində “Gözəllik
başa bəladır” şəklində qeyd etməyi uyğun bildik.
Ədəbiyyat üzrə hələ də Nobel mükafatı ala bilməyən Cənub-Şərqi Asiyanın ən real namizədi
kimi qeyd olunan Eka Kurnivanın yaradıcılığına təsir göstərən amillər arasında iki böyük yazıçını
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qeyd olunur. E.Kurnivan yaradıcılığındakı realizmə və üslub xüsusiyyətlərinə P.A.Turun təsiri
açıq-aydın hiss olunur. E.Kurnivan P.A.Turun əsərlərindən sitatlar gətirir, hətta onunla
polimikaya girməkdən belə çəkinmir. Yaradıcılığına, xüsusilə, “Gözəllik başa bəladır” əsərində
kolumbiyalı yazıçı Qabriel Qarsiya Markesin təsiri çox güclüdür. “Yüz ilin tənhalığı” əsəri ilə
“Gözəllik başa bəladır” romanları arasında bir çox paralellər mövcuddur. E.Kurnivan romanda
latın amerikalı yazıçının süjet və obrazlar aləmindən xeyli bəhrələnmişdir. Bəzən bilərək və ya
bilməyərək E.Kurnivan Markes personajlarının bəzilərini təkrar etmişdir. Təbii ki, bu obrazlar nə
qədər bənzəsə də, öz milli koloritləri ilə seçilir. Qisas, lənətlənmiş nəsil, yenidən diriliş, qadağan
olunmuş məhəbbət, dostluq və rəqabət, xalqın acınacaqlı tarixinin yumorla təqdim olunması
əsərləri bağlayan ortaq cəhətlərdir.
Romanın bədii xüsusiyyətləri hipridlidir, bir sıra tənqidçilər bu romanı tarixi roman kimi
səciyyələndirsələr də, bu roman yalnız tarixi roman deyil, beş nəsildən bəhs edən bu əsərdə
dəhşətli məqamlar, detektiv ünsurlər, folklor materiaları-ruhlarla qarşılaşma, insanların müxtəlif
varlıqlara çevrilməsi və s. süjet xəttinin çoxşaxəli olmasına gətirib çıxarmışdır. Reallıq və
fanastikanın qovuşduğu bu əsərdə müəllif həm real hadisələrdə çox dəhşətverici hadisələri (
yapon həbsxanalarındakı vəziyyət, kommunistlərin kütləvi şəkildə güllələnməsi və s.), həm də
fantastikada (ölülərin qəbirdən xortlaması, öldürülmüş qabanların insana çevrilməsi, insanın itlə
evlənməsi və digər faktları) ustalıqla canlandıra bilmişdir.
Əsər ilk cümləsindən oxucunun diqqətini özünə cəlb etməyi bacarmışdır. “Mart ayında bir
həftə sonu günbatanda Devi Ayu ölümündən 21 il sonra məzarından qalxdı” sözləri ilə başlanan
əsərdə “Yüz ilin tənhalığı” romanında olduğu kimi bütün hadisələr qadağan olunmuş eşqdən
başlanır. (1, s.5) “Yüz ilin tənhalığı” romanında Buendia nəsli qadağan olunmuş yaxın
qohumluluq evliliyindən başlandığı üçün lənətlənmişdi, Eka Kurnivan isə öz romanında
məsələləri bir az daha qəliz şəkildə təqdim etmişdir. Hadisələr 1940-1990-ci illərdə Yavada xəyali
Halimunda şəhərində cərəyan edir. Halimunda Yapon işğalı ərəfəsində Avstraliyaya qaçış üçün
yeganə vasitə kimi təsvir edilmişdir. Bir-birini dəli kimi sevən iki indoneziyalı gəncin sevgisi
Holland zədəgan Ted Stammlerin gənc qızı özünə arvad etmək istəməsi ilə yarımçıq qalır. Bu
hissədə müəllif üç əsr hollandların işğalı altında yaşayan indoneziyalıların hüquqsuzluğuna diqqət
çəkmişdir. Əsərdən aydın olur ki, əgər holland zadəganlar bir şey istəyirdilərsə, indoneziyalıların
ona etiraz etmək haqqı yoxdur. Ma Qedik və Ma İyenqin sentimental sevgisi 1920-30-cu illərdə
İndoneziyada yazılan bir çox romanın əsas mövzusi idi. Hüquqsuz qadınların vəziyyəti, kasıb
yerli qızların əşya kimi alınıb satılması bütün çılpaqlığı ilə təsvir edilir. Eka Kurnivan xalqın təbii
sərvəti ilə yanaşı insanların da istismarını təsirli bir şəkildə oxucuya çatdırmağı bacarmışdır.
Romandakı sonrakı hadisələrdən məlum olur ki, hollandiyalı zadəgan Ted Stammlerin avropalı
xanımından olan oğlu və inoneziyalı Ma İyenqdən olan qızı bir-birlərinə aşiq olur və bu qadağan
olunmuş eşqdən lənətlənmiş Devu Ayu və onun nəsli yaranmış olur.
Əsərdə geniş şəkildə canlandırılmamasına baxmayaraq, Ma Qedik ən qəliz obrazdır. O,
romanda üç müxtəlif surətdə: əvvəlcə dəli kimi sevən gənc, sonra isə ağlını itirmiş qoca kimi
təsvir edilmişdir. Əsərin sonlarında isə qəddar ruh kimi ortaya çıxan Ma Qedik bütün düyünlərin
səbəbkarı kimi təqdim olunur. Ted Stammlerə və onun ailəsinə lənətlər yağdıran Ma Qedik
obrazını Eka Kurnivan magizmin tələblərinə uyğun olaraq sadə insanı ətrafa mənfiliklər,
bədbəxtliklər gətirən bir ruha çevirir. Əsərin müxtəlif hissələrində digər obrazların başqası
tərəfindən əmr edilirmiş kimi, pisliklər törətdiyini bir növ iblisləşdiyini görürük və əsərin sonunda
bütün bunların səbəbkarının Ma Qedik olduğu ortaya çıxır.
Yaponların İndoneziyanı işğal etdiyi ərəfədə əsərin baş qəhrəmanı Devu Ayunun digər
hollandlarla birgə Halimundanı tərk etmək istəməməsi ilə hadisələr gərginləşməyə başlayır. Devu
Ayu və digər qaça bilməyən hollandlar müxtəlif işgəncələrə məruz qalır, əzablar qarşısında mərd
dayanan Devu Ayu yaponlar tərəfindən əxlaqsız həyat yaşamağa məcbur edilir. Xarici gözəlliyi
həmişə başına bəla olan bu qadın ataları bəlli olmayan üç qız övladı dünyaya gətirir, bu qızlar da
öz gözəllikləri ilə hər kəsi valeh edir. İllər sonra Devu Ayu həddindən artıq çirkin bir qız dünyaya
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gətirir, o qızını görmədən ölür, yalnız iyirmi bir il sonra qəbirdən çıxdıqdan sonra qızı ilə
qarşılaşır. Lənətlənmiş nəslin nümayəndəsi olan bu qızlar da həyatda xoşbəxt olmağı bacarmırlar.
Q.Q.Markes “Yüz ilin tənhalığı” əsərində ölkədə baş verən siyasi hadisələri, vətəndaş
müharibələrini, amerikalılar tərəfindən banan plantasiyalarının necə zorla ələ keçirildiyini
Buendia nəslinin nümayəndələrinin həyat və fəaliyyəti çərçivəsində təsvir etmişdir. Markesdə
olduğu kimi Eka Kurnivan da ailə münasibətləri fonunda XX əsr İndoneziya tarixini romanda
ətraflı şəkildə canlandıra bilmişdir. Romanın ən təsirləri hissələrindən biri bacılarn üç müxtəlif
zümrəni təmsil edən ərlərinin üz-üzə dayanmasıdır. Böyük qızın-Alamandanın əri Şokondo dövlət
məmuru idi, 1945-ci ildə müstəqillik uğrunda gedən vuruşmalarda yaxından iştirak etmişdir,
müəllif Şokondonun xatirələrini yada salmaqla həmin dövr və şərait haqqında oxucuda aydın
təsəvvür yaratmışdır. Alamandaya aşiq olan, ancaq Şokondonun hiylələri nəticəsində qovuşa
bilməyən Kliven atası kimi kommunist olmaq qərarına gəlir və böyük bacıya aşiq olmasına
rəğmən ortancıl bacı-Adinda ilə evlənir. Az yaşlı Maya Devi isə quldurların, yol kəsənlərin
başçısı Maman Gedenq ilə evləndirlir. İndoneziyalı ədib bu üç obrazın simasında İndoneziya
həyatını o qədər təsirli və detallı işləmişdir ki, İndoneziya tarixi oxucunun gözləri qarşısında
canlanır. XX əsr İndoneziya tarixinin ən faciəvi hadisələrindən biri 30 sentyabr 1965-ci ildə baş
vermiş vətəndaş müharibəsidir. Yeni müstəqillik əldə etmiş ölkədə müxtəlif problemlər mövcud
idi. 1960-cı illərdə ölkənin iqtisadi vəziyyəti getdikcə pisləşməyə doğru getmiş, inkişaf
proqramlarının həyata keçirilməsi prosesi pozulmuş, maddi ehtiyatlar, ilk növbədə alınan xarici
kreditlər amansızcasına dağıdılmışdı. Pul vahidi rupinin dəyəri get-gedə tamam aşağı düşmüşdü.
Bütün bunlar xalqın hökumətdən narazılığını artırmış, onun yürütdüyü kursa inamı azalmışdı.
1965-ci ildə gənc zabitlər tərəfindən hərbi çevrilişə cəhd edildi. Çevrilişin təşkilatçıları və
iştirakçılarına, xüsusilə də İndoneziya Kommunist Partiyası və onun müttəfiqləri olan həmkarlar
və digər ictimai təşkilatların liderləri və üzvləırinə qarşı cəza tədbirləri başlandı. Onlardan çoxu
həbsə alındı və öldürüldü. 1966-ci ilin martında isə hakimiyyət orqanları İKP-nin buraxıldığını və
ümumiyyətlə kommunist ideyalarının təbliğ edilməsinin qadağan olunduğunu elan etdilər (2,
s.271). Bu çətin və acılı günləri Eka Kurnivan yoldaş Kliven obrazının simasında dolğun şəkildə
canlandıra bilmişdir. Romanda kommunizmin İndoneziyaya Çindən yayılması, Kommunist
partiyasının yaranması və kommunistlərin amansızcasına məhv edilməsi realist çəkildə öz əksini
tapmışdır. Müəllif tarixi hadisələrlə yanaşı, magik ünsürlərə də geniş yer ayırmışdır. Şokondonun
əmri ilə bir gecədə bütün kommunistlər güllələnir, Şokondonun faciəli günləri də bundan sonra
başlanır. Kommunist ruhlar hər yerdə onu izləməyə başlayır, hətta onunla evində birgə yatırlar.
Şokondodan fərqli olaraq Alamanda ruhlardan qorxmur, hətta onların yaralarından axan qanları
təmizləyir, onlara yemək verir. İndoneziyalı yazıçının yaratdığı qadının ruhdan qorxmaması, hətta
ona qulluq etməsi səhnəsi Markesin romanında Xose Buendianın istəmədən öldürdüyü adamın
ruhunun onların evlərinə gəlməsi və Ursulanın ona su verib söhbət etməsi səhnəsi ilə çox
yaxından səsləşir. Eka Kurnivan məsələyə daha dərindən yanaşaraq İndoneziyada hərbi rejim
devrildikdən sonra öz həmyerlilərin qatilininə çevrilmiş hərbiçilərin peşmançılığını, həmin
hadisələri xatırlayanda dəli olmaq səviyyəsinə gələ biləcəklərini ustalıqla Şokondo obrazında
cəmləmişdir.
Həm Q.Q.Markes, həm də E.Kurnivanın toxunduğu ortaq mövzulardan biri də kiçik yaşlı
qızların evləndirilməsi idi. Markes azyaşlı qızların tez ərə verilməsinin fəsadlarının nə qədər
faciəvi olduğunu Remedios obrazı vasitəsilə çatdırır. Polkovnik Aurelion ilə evləndirildikdən
sonra 12-13 yaşındakı qzın ana olmağa hazırlaşarkən ölməsi erkən evliliklərin acı təzahürü idi (3,
s.84). Eka Kurnivan Maya Devinin hələ nağıllar dinləyəcək yaşda ərə verildiyini dövrünün ən
böyük bəlalarından biri kimi qiymətləndirmişdir. Maman Qedenq obrazını yaratmaqla
indoneziyalı ədib 1940-50-ci illərdə ölkədəki səfilliyi, aclığı, 10 rupi üçün insanların bir-birlərini
öldürdüklərini, dövrün nə qədər ağır iqtisadi-siyasi böhran içində olduğunu göstərə bilmişdir.
Romanda İndoneziya folklorundan olan əfsanəvi məqamların verilməsi ilə yanaşı, müəllif ilk
dəfə özünəməxsus motivlərlə bəzədilmiş nağıllar vermişdir ki, bu da romanı daha mistik, sehrli
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etmişdir. Malay arxepelaqında yaşayan xalqlar öz ərazilərinin yaranması, əcdadları haqqında
müxtəlif əfsanələr bilirlər. İndoneziya folklorunda isə gözəl Rennqanislə bağlı əfsanə də qeyd
edilir ki, Rennqanis atası tərəfindən lənətlənmişdir, heç bir kişi onu qucaqlaya bilməz. Digər
şəhərin şahzadəsi Pandji Rennqanisə aşiq olur. Onlar bir-birlərini sevirlər, qucaqlaşmaq istəyərkən
lənətlənmiş şahzadə buluda, dumana çevrilir, sevənlərə yazığı gələn allahlar Pandjini də dağa
çevirirlər. Beləliklə, dağ və bulud hər səhər bir-birlərinə qovuşurlar.
Eka Kurnivan bu əfsanələrdə keçən müqəddəs heyvan və quşların əksinə olaraq Halimunda
şəhərinin sakinlərinin kirli itdən törədilməsi əfsanəsini lənətlənmiş nəslin son nümayəndələri ilə
ustalıqla bağlamışdır. Əsərdə qeyd edilən əfsanəyə görə, gözəlliyi ilə dillərə dastan olan
Rennqanis atasının qoyduğu qadağalara görə özünə söz verir ki, qarşısına çıxan ilk adamla ailə
həyatı quracaq, amma onun qarşısına it çıxır və o verdiyi sözün üzərində dayanıb itlə evlənir.
Beləliklə, əsərdə it bədbəxtlik simovuluna çevrilir. Devu Ayunun xoşbəxt ola biməyən üç qızının
hərəsinin bir övladı olur və lənətlənmiş nəslin növbəti qurbanları onlar olurlar. Üç nəvə-Gözəl
Rennqanis, Nurul Ayn və Krisan məhəbbət üçbucağını təşkil edirlər. Heç nədən xəbərsiz Nurul
Ayn 17 yaşında ölür, Gözəl Rennqanis 16 yaşında olsa da, 6 yaşındakı uşaq qədər ağlı yox idi.
Eka Kurnivanın yaratdığı bu obraz demək olar ki, Q.Q.Markesin Gözəl Remidos obrazı ilə eynilik
təşkil edir, hətta hər ikisinin adının əvvəlində “gözəl” sözündən istifadə edilmiş, hər iki obraz əqli
cəhətdən tam inkişaf etməmişdir, hər ikisi gözəllik yarışmasının qalibi olmuşdur. Hərəkət və
nitqlərində də yaxınlıq olan bu obrazlardan Gözəl Rennqanisin aqibəti daha faciəvi olur. O, hər
kəsə it tərəfindən zorlandığını deyir, ancaq əsərin sonlarına doğru Krisan tərəfindən öldürülən
Gözəl Rennqanisin məhz onun tərəfindən zorlandığı aydın olur. Qəbir qazanın oğlu Kinkin Gözəl
Rennqanisə aşiq idi, o, olanlardan xəbərdar olandan sonra Krisanı öldürdü, həbsdən çıxdıqdan
sonra onun qəbir daşındakı adını dəyişdirərək “Andjinq (1966-1997)” yəni “köpək” qeyd etdi və
qarşısına çıxan itləri öldürməyə başladı.
“Yüz ilin tənhalığı” romanında Buendia nəslinin sonunu Aurelionun bibisi Ursula
Amarantaya olan məhəbbəti, ehtirası gətirir. Qadağan olunmuş məhəbbətlə başlayan lənət
qadağan olunmuş münasibətlərlə də bitir, Buendia nəslinin ürəyində yalnızlıq daşıyan sonuncu
nümayəndələri də vəfat edir. “Gözəllik başa bəladır” romanın sonunda da biz qadağan olan
münasibətləri görürük, lakin Eka Kurnivan bu hissəni daha sehrli, ağılasığmaz şəkildə sonlandırır.
Devu Ayunun qurbağadan da çirkin qızı öz bacısı oğlu Krisanın ruhu ilə eşq yaşayır, hər gecə
onunla görüşür. Devu Ayu nəslindəki bu lənəti, bədbəxtliyi aradan qaldırmaq üçün metamarfoz
yaşayır və iyirmi bir il sonra qəbirdən çıxaraq əsas səbəbkarla-Ma Qediklə üzləşir, ailəsinin
üzərindəki yüzillik lənəti qaldırmağı bacarır.
4.TƏDQİQAT METODU. Tədqiqat işinin əsas metodu müqayisəli təhlil metodudur.
Qabriel Qarsiya Markes və Eka Kurnivan yaradıcılığının təhlili zamanı həm oxşar, həm də fərqli
cəhətlər müşahidə olunmuşdur. Araşdırma zamanı “Yüz ilin tənhalığı”, Gözəllik başa bəladır”
romanları əsas götürülmüşdür. Hər iki əsərdə yaxından səsləşmələrin olmasına baxmayaraq, hər
bir əsərin milli koloriti ilə seçilən orijinal roman olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiqat
nəticəsində ilk dəfə olaraq azərbaycanlı oxucular İndoneziya ədəbiyyatına məxsus irihəcmli əsərlə
tanış ldular.
5.NƏTİCƏ. Özünəməxsus yazı tərzi olan Eka Kurnivan əvvəlcə əsas hadisəni verir, daha
sonra hadisənin yaranma səbəbləri və ya şəraiti oxucu üçün açıqlanır. Bu ədəbi priyom müəllifə
tarixi keçmişi yenidən canlandıra bilmək üçün əlverişli şərait yaradır. Doğrudur, Eka Kurnivan
latın amerika nəsrinin bir çox özəlliyini, magik realizmin əsas ünsürlərini əsərinə daxil etsə də, o
İndoneziya ədəbiyyatının, mifologiyasının elementlərini əlavə etməklə tam yeni və orijinal bir
roman yaratmağı bacarmışdır. Ümumiyyətlə, “Gözəllik başa bəladır” romanı Yava adasının canlı
mifologiyası, XX əsr İndoneziya tarixinin yaşayan kitabıdır, desək yanılmarıq.
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XÜLASƏ
Tarih sayfalarında karşımıza nice değerli kurucu ruhlar çıkar. Bu ruhlar, Hak aşkıyla için için
yanmalarına mukabil, çağlayanlar gibi coşkun akar ve susuz sinelere su, ıssız gönüllere vaha
serinliği taşırlar. İşte bu gönül hekimlerinden biri de Hâce Muhammed Lutfî`dir.
Erzurum’un yetiştirdiği, tasavvuf edebiyatının XX. asırdaki önemli temsilcilerinden Hâce
Muhammed Lutfî, yaşantısı ve şiirleriyle kültür dünyamızda silinmez izler bırakmıştır.
Hâce Muhammed Lutfî, Hulâsatü’l-Hakâyık adlı eserinde Hz. Peygamber sevgisiyle birlikte
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali`den ve Hz. Peygamber`in (s.a.v) sevgili
torunları Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan`ın vasıflarından ve faziletlerinden bahseder.
Hulefâ-i Râşidîn, Peygamber Efendimizin vefatından sonra sırasıyla halife olan Hz. Ebu
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali olmak üzere ilk dört halifeye verilen isimdir. Hulefâ
halife kelimesinin, râşidîn ise “doğru yolda olan, doğruya ve hakka sımsıkı sarılan, kemale ermiş”
anlamındaki raşid kelimesinin çoğuludur.
Hâce Muhammed Lutfî onlardan bahsederken daha çok bu ifadeleri kullanarak “çar-ı yar” ve
“çihar-ı yar” ifadeleriyle Hz. Peygamberle olan bu dostluklarını vurgulayarak onların İslam
tarihindeki eşsiz yerini gözler önüne sermiştir.
Hâce Muhammed Lutfî şiirlerinde her bir halifenin kendisiyle öne çıkmış önemli özelliklerini
dile getirerek hayatlarındaki bazı hadiselere, güzel örneklere değinmiştir.
ANAHTAR KELİMELER: halife, raşit, tasavvuf, Erzurum, şiir,
GİRİŞ
“Peygamberler müstesna, Cenab-ı Hak, Ashabımı bütün insanlara faziletli kılmıştır. Ashabım
içinden de dört kişiyi; Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali`yi faziletli kıldı. Onları Ashabımın en
hayırlısı yaptı.” (Hadis-i Şerif)
İslam tarihinde Resul-i Ekrem`in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir`e biat edilmesiyle başlayan,
daha sonra Hz. Ömer ve Osman`ın hilafetleriyle sürüp Hz. Ali ile sona eren döneme Hulefâ-i
Râşidîn devri denilir. Hulefâ halife kelimesinin, râşidîn ise “doğru yolda olan, doğruya ve hakka
sımsıkı sarılan, kemale ermiş” anlamındaki raşid kelimesinin çoğuludur. (Fayda, 1998:324) Bu
döneme söz konusu adın verilmesinin sebebi sahabiden İrbad b. Sariye`nin rivayet ettiği,
sünnetine uymanın ve bunun sınırları raşid halifelerin sünnetini de içine alacak şekilde
genişletmenin gerekliliğini belirten Hz. Peygamber`in hadisiyle açıklanmaktadır. Bu hadiste
Resulullah kendisinden sonra yaşayacaklara hitaben, “Herhangi bir ihtilafla karşılaştığınızda size
düşün görev, benim sünnetime ve hulefai-i raşidinin sünnetine uymaktır” demiştir. (Müsned, IV,
126, 127; Darimi, Mukaddime, 16; İbn Mace, Mukaddime, 6; Ebu davud, Sünnet, 5; Tirmizi,
İlim, 16)
Hâce Muhammed Lutfî, Hulâsatü’l-Hakâyık adlı eserinde Hz. Peygamber sevgisiyle birlikte
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali`den ve Hz. Peygamber`in (s.a.v) sevgili
torunları Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan`ın vasıflarından ve faziletlerinden bahseder.
Hâce Muhammed Lutfî onlardan bahsederken daha çok bu ifadeleri kullanarak “çar-ı yar” ve
“çihar-ı yar” ifadeleriyle Hz. Peygamberle olan bu dostluklarını vurgulayarak onların İslam
tarihindeki eşsiz yerini gözler önüne sermiştir.
Hâce Muhammed Lutfî şiirlerinde her bir halifenin öne çıkmış önemli özelliklerini dile
getirerek hayatlarındaki bazı hadiselere değinmiştir.
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“Habibullah`e yaver Çar-i yar`dır,
Bu dördü kim severse bahtiyardır.” ( Lutfî, 2011:592)
“Çar-i yar`e kurban ola canımız
Anları sevmektedir din imanımız
Bu ümmet içinde ali-şanımız
Mecme-i mahşerde nur-feçanımız
Evliya içinde nur-efşanımız
Biz severiz Çar-i yar-i veliyi
Ebu Bekir Ömer Osman Ali`yi” ( Lutfî, 2011:545)
TƏDQİQAT METODU
HZ. EBU BEKİR
“Peygamberler müstesna, insanların en faziletlisi Ebu Bekir`dir.” (Hadis-i Şerif)
Fil Vakası`ndan üç yıl kadar sonra Mekke`de doğdu. Annesi Ümmü`l-Hayr Selma bint Sahr,
babası Ebu Kuhafe Mekke fethinden hemen sonra Ebu Bekir aracılığıyla müslüman oldu. Ebu
Bekir kaynaklarda Atık lakabıyla anılmıştır. “Güzel, soylu, eski, azat edilmiş” gibi manalarına
gelen bu lakabın ona annesi tarafından verildiği veya çok eskiden beri hayır yaptığı, yüzü ve
ahlakı güzel olduğu, yahut da soyunda ayıplanacak bir husus bulunmadığı için Atık diye anıldığı
rivayet edilmekle birlikte Hz. Peygamber`in “Sen Allah`ın cehennemden azat ettiği kimsesin”
(Tirmizi, “Menakib”, 16) şeklindeki iltifatına mazhar olduktan sonra bu lakapla anılmaya
başlandığı bilinmektedir. (Fayda, 1994:101-108)
İslam dininin Peygamber Efendimiz`den sonra ikinci büyük şahsiyeti Hz. Ebu Bekir`dir
(r.a.). İslam davası uğrunda eşsiz bir fadkarlık örneği ve sadakat timsali olmuştur. Hayatı baştan
sona ahlak, fazilet ve yüce insanlık örnekleriyle doludur. (Atasoy, Paksu, 2012:41)
Hz. Ebu Bekir, Allah Resulü`nün (s.a.s) yar-ı vefadarı, peygamberlerden sonra insanların en
faziletlisi, dünyada iken Cennet`le müjdenenlerin ilki. Rabbi`sinin “Ben ondan razıyım, acaba o
da Benden razı mı?” hitabının mazharı. Fedakarlık, feragat, dava uğrunda çile, ibadet,
günahlardan uzak durma, tevazu, sabır gibi ahlak-ı aliyeye ait bütün vasıfların zirve noktasında
temsilcisi. (Kurucan, 2010:19)
Hz. Ebu Bekir`e, çok şefkatli ve merhametli olması nedeniyle “Evvah”, servetinin çokluğuna
rağmen, onu Allah yolunda infak ederek, eski elbiseler giymesini tercihinden dolayı “Zü`l-hilal”,
Allah Resulü`nün vefatından sonra hilafet makamına geçtiği için de “Halifetü Resulillah”
lakaplarının verildiği bilinen tarihi gerçeklerdendir. “Bekir” adında çocuğu olmamasına rağmen,
ona Bekir`in babası manasına gelen “Ebu Bekir” lakabının verilmesinin sebebi ise
bilinmemektedir.
Onun en meşhur lakabı ise hemen herkesin bildiği gibi “Sıddık”tır. Mirac hadisesi sonrasında
müşriklerin Efendimiz`in (s.a.s) bir gecede Beytü`l-Makdis`e gitmesini yalanmalarına mukabil
“Şayet bunu O söylüyorsa doğrudur” diye tasdik etmesi sonucu Hz. Peygamber (s.a.s) ona
“sıddık” lakabını vermiştir. (Kurucan, 2010: 20)
Muhammed Lutfî de bir çok şiirinde Hz. Ebu Bekir`den bahseder. Hâce Muhammed Lutfî,
Ey can benden Ebu Bekir`i soruyorsun, o doğruluk ülkesinde devirlerin padişadı, velilik
makamında kamil insan, Muhammed ümmetinde imanın kapısıdır. Kur`an`ın bir kulu övmesi
bahtiyarlıktır. Cihanda dört veli gerçek velidir. Bunlar Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali`dir. Şair,
Ebu Bekir`i doğruluk ülkesinin padişahı, Kur`an`ın övdüğü kişi olarak vasıflandırır.
“Ebu Bekir`i sorarsın benden ey can
Sadakat kişverinde şah-ı devran
Velayet rütbesinde kamil insan
Muhammed ümmetinde bab-ı iman
Ne devletdir kulu medbede Kur`an
Cihanda dörd veli hakka velidir
Ebu Bekir Ömer Osman Ali`dir” ( Lutfî, 2011: 231)
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Hz. Peygamber`in kemal ve faziletinden en çok feyz alan zat şüphesiz Hz. Ebu Bekir`di. Hz.
Ebu Bekir Resulullah`ın fesahet ve belağatından da yeteri derecede almış ve istifade etmiştir.
Ebu Bekir hutbe ve mektuplarında, Kur`an-ı Kerim`den pek çok misal getirir, Arap dilinin
belağatta şaheseri olan Kur`an-i Kerim ayetleriyle en sağlam delillerini ileri sürerdi. Bu sebeple
iktibas, onun en çok kullandığı belağat sanatıdır. Dinleyiciler karşısında ifade ettiği şeyin
manasını kuvvetlendirmek için şiirle de iştihad ederdi. Konuşma için önceden hazırlık yapar,
sözün etkili olmasını isterdi. (Uzun, 2005: 135-145)
“Şi`r ise aşıkları daima dilşad eylemiş
Şi`r ile Sıddık-ı Ekber halkı irşad eylemiş.” ( Lutfî, 2011: 283)
Beyitten de göründüğü gibi, Muhammed Lutfî şiirin insanları çoşturduğunu, Hz. Ebu
Bekir`in de şiiri İslam tebliğinde bir araç olarak kullandığını dile getirir.
HZ. ÖMER
“Gökyüzünde Ömer`e saygı göstermeyen hiçbir melek, yeryüzünde de Ömer`den korkmayan, ondan çekinmeyen hiçbir şeytan yoktur.” (Hadis-i Şerif)
Bir toplumun ileri gitmesinde veya geri kalmasında o toplumu oluşturan insanların nitelikleri
son derece önemlidir. İslam öncesi cahiliyye toplumunda Hz. Ömer, Mekke eşrafından; üst düzey
sorunların çözümünde görüşlerine başvurulan ve kabiliyetli kişiliğiyle Mekke şehir devletinin
sifare görevini yürüten mümtaz şahsiyetlerden birisidir. Cesaretiyle de nam yapmış bu kişiliğin
İslam kisvesine bürünmesiyle dengeler bir daha küfür lehine dönmeyecek bir şekilde değişmiş ve
İslam davası aleniyet kazanmıştır. Hakka dönük batılın saldırı ve tehditlerine karşı her zaman
keskin bir kılıç olmuştur.
İslam`ın en parlak yıllarını yaşadığı hilafet dönemindeki yeni icraatlarıyla, İslam Tarihine
belki de saadet devrinden sonra en çok kendisinden söz ettiren bir devir yaşatmıştır.
İslam`ın ikinci raşid halifesi kabul edilen, İslam`ın tebliğ edilmesinde ve hayata hakim
kılınmasında Resulullah (s.a.s)in verdiği tevhidi mücadelesinde ona en yakın olan sahabiler
arasında yer alan Hz. Ömer (r.a), Fil Olayından on üç sene sonra Mekke`de doğmuştur.
Kendisinden nakedilen bir rivayete göre o, büyük Ficar Savaşından dört yıl önce dünyaya
gelmiştir. (İbnü`l-Esir, 914)
Hz. Ömer, uzun boylu, iri cüsseli, beyaz tenli, alnı geniş, bıyıkları uzun ve saçları dökük
birisiydi. Çocukluğunda deve çobanlığı yapan Hz. Ömer, gençliğinde neseb ilmi, silah kullanma
gibi Araplarca şerefli işler arasında kabul edilen şeylerle meşgul oluyordu. Hz. Ömer aynı
zamanda çok iyi bir hatipdi.(Kurucan, 2010:65)
Hâce Muhammed Lutfî şiirlerinde Hz. Ömer`in adaletinden, sabrından, Müslüman olduktan
sonra Müslümanların güçlendiğini, dinin yayılmasında yardımcı olduğunu dile getirir.
“Ömer dinin meh-i nuranesidir
Adalet bahrinin dürdanesidir
Hidayet şem`inin pervanesidir
Şeri`at şehrinin merdanesidir
Şecaat dehrinin yek-danesidir
Cihanda, dört veli hakka velidir
Ebu Bekir Ömer Osman Ali`dir” ( Lutfî, 2011: 208)
Müslüman olduktan sonra adaletiyle her zaman fakirlerin, zayıfların da yanında olmuştur.
Fakirlerin ve yetimlerin ihtiyçlarını giderir, halkıyla iç içe bir halifeydi.
“Zevk-i nefsin terk ederse sor fakirler halini
Hayder ü Faruk gibi hak eytamın ahvaline” ( Lutfî, 2011:432)
Hz. Ömer, yaratılışı hitabete kabiliyetli bir kimseydi. Bundan dolayı ona, kabilesinin sefirlik
görevi verilmişti. (Hasen, 181)
Hz. Ömer edebiyatla meşgul olan bir zat olarak tanınmıştır. Şiiri severdi. Hulefâ-i Râşidîn`in
şiirle en çok istişhad edeni ve ona en çok ihtimam göstereniyedi. (El-Cenabi, 1978:89) Meşhur
Arap şairlerinden Zuheyr`i beğenir, Nabiğa ve Abde b. et-Tabib`i överdi. Bütün davranışlarında
tabii olan Hz. Ömer, belağatında da tabii idi. Onun sözleri karakterinin tercümanıdır. Açık olmak,
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güçlülük ve tabiilik onun tabiatından olduğu için bunlar hitabetinde de açıkça görülür.( Derviş,
1965:265)
HZ. OSMAN
“Cennete her peygamberin bir dostu vardır. Benim de dostum Osman`dır.” (Hadis-i Şerif)
Hz. Osman, meşhur Fil Vakası`ndan 6 sene önce yani hicretten 47 yıl önce dünaya gelmiştir.
Peygamberimizin üçüncü halifesi, haya ve edep numunesi Hz. Osman, hayatta iken cennetle
müjdelenen bahtiyarlardan biriydi. (Yiğit, 2007: 438)
Hz. Osman (r.a) da Allah Rasulü`ne en yakın sahabilerden biridir. İnsanlık tarihi boyunca
beşerin görmediği bir lutfa mazhar olmuş, Allah`ın peygamberine, hem de en sevgili Rasulü`ne
iki defa damat olmuştur. Buna göre de ona “iki nur sahibi” anlamına gelen “Zinnureyn”
denilmiştir. Bu sebeple o, nübüvvet ailesine en yakın şahsiyetlerden biridir.
Hz. Osman (r.a) orta boylu, iri kemikli, güzel yüzlü, uzun sakallı ve esmer renkli idi. Alim,
fazıl, çokça ibadet eden, salih, cömert, kerem sahibi, halim selim, son derece nazik ve mahcub bir
zat idi. İnsanlar tarafından son derece sevilip sayılan ve hürmet duyulan bir şahıstı. Son derece
takva ve vera sahibiydi. (Kurucan, 2010: 130)
Hz. Osman (r.a) denilince ilk akla gelen “Kur`an-ı Kerim”dir. O, Kur`anı ezberlemiş, çokça
okumuş ve hükümleriyle amel etmiştir. Hz. Osman denildiğinde akla muazzam bir “haya hissi”
gelir. O mübarek şahsiyet “haya”nın timsalidir.
Hz. Osman (r.a) denilince akla gelen en önemli özelliklerinden biri de “infak” ve “cömertlik”
anlayışıdır.
Hâce Muhammed Lutfî şiirlerinde Hz. Osman`ı edebi, hayası, imanı ile medheder.
“Nedir Osman derun-i evliyada
Yüzünde nur-i Mevla`sı ziyade
Anın medhi Habib-i Kibriya`da
Güneş gibi güruh-i etkıyada
Yed-i tulası var hilm ü hayada
Cihanda dörd veli hakka velidir
Ebu Bekir Ömer Osman Ali`dir”( Lutfî, 2011: 208)
Kur`an katibi olan Hz. Osman, ilk defa Kur`an-ı Kerim`i çoğaltmıştır. Böylece Müslümanlar
Kur`an-ı Kerim`i doğru okuyarak, anlamaya çalışmışlar. Hz. Osman`ın üslubu sade ve çeşitli idi.
Kur`an-ı Kerim`den iktibaslar yapar ve ondan misaller getirir. Hz. Osman. kısa ve etkili cümleler
kullanmıştır. Muhammed Lufi de onun bu özelliklerini şöyle dile getirir.
“Bu din-i İslam`a Osman mu`indir
Osman`dır hakkıyla katib-i Kur`an”( Lutfî, 2011: 545)
HZ. ALİ
“Ben hikmetin sarayıyım, Ali de onun kapısıdır.” (Hadis-i Şerif)
Hz. Ali, hicretten 20 yıl önce dünyaya gelmiştir. Allah Resulü`nün amcası Ebu Talib`in en
küçük oğludur. Hz. Ali çocukluğundan itibaren Peygamber Efendimiz`in elinde yetişen; ilmi,
hikmeti, ameli, ahlakı ve hizmetiyle gönüllere taht kuran nadide bir İslam bahtiyarıdır. Allah`ın
şerefli bir kulu, Peygamber Efendimiz`in en yakın akrabalarından biri, damadı ve dördüncü
halifesi; ümmet-i Muhammed`in de gözbebeğidir.
İslamın yetişdirdiği en yüce kamet ve kıymetlerinden birisi hiç şüphesiz Hz. Ali`dir. Hz.
Peygamber`in hane-i saadetinde yetişmesi, Hz. Fatıma ile evlenmesi ve bu vesileyle kiyamete
kadar sürecek nesl-i pakin ve yetişecek gönül sultanlarının babası olması ona has özellikler
arasındadır.
O, her zaman hak ve hakikatin yanında yer alması, şecaati, ilmi, fazileti, Allah Resulü`ne
herkesten çok yakınlığı ve bağlılığı ve Allah ile irtibatı, uzak görüşlülüğü gibi hasletleriyle, bugün
hemen her Müslümana nümune-i imtisal olmuş ve kiyamete kadar da olmaya devam edecektir.
Hâce Muhammed Lutfî `nin şiirlerinde ismi en çok zikr edilen raşit halifelerdendir. Şair
şiirlerinde Hz. Ali`yi “Kerrar”, “Damad-ı Peygamber”, “Murteza”, “Haydar-ı Kerrar”, “şah-ı merdan” olarak anmıştır.
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“Ali zatında bir nur-i mücessem
İlim bahrinde bir hut-i muazzam
Şecaatde şeriki yok müsellem
Al-i aba gürubunda mukaddem
Kerem nehrinde bir zat-ı mükerrem
Cihanda dörd veli hakka velidir
Ebu Bekir Ömer Osman Ali`dir” ( Lutfî, 2011: 231)
Hâce Muhammed Lutfî , Hz. Ali`yi Peygamber`in damadı, Zülfikar`ın sahibi ve savaşlarda
yorulmadan savaşan bir kahraman olarak vasıflandırır:
“Damad-ı peygamber Hayder-i Kerrar
Fatih-i Hayber`dir sahib-i Zülfikar” ( Lutfî, 2011: 511)
Hz. Ali mükemmel bir hatip ve yazardır. Onun bu mükemmel hitabete sahip oluşu; Hz.
Peygamber`le fazla bir arada kalmasından ve küçük yaştan itibaren onun hitabetini taklide çalışıp
o şekilde konuşma yapmasındandır. Hem veciz konuşmada hem de uzun konuşmada Hz. Ali`nin
üstüne kimse yoktur. (Uzun, 20056 145)
NƏTICƏ
Muhammed Lutfî Efendi, İbrahim Hakkı Hazretleri gibi Erzurum’un yetiştirdiği önemli
şahsiyetlerden biridir. Erzurum halkı arasında “Alvarlı Efe Hazretleri” adıyla bilinen Alvarlı Efe,
kendisini tanıyan herkesin takdirini kazanmış, düşüncelerine değer verilmiş, hayatı örnek alınmış,
özetle gönülllerde yer edinmiş büyük bir ilim ve edeb insanıdır.
Muhammed Lutfî`nin beyitlerinde derin bir Hulefa-i Raşidin ve Ehl-i Beyt sevgisi var.
Şiirlerinde sahabi sevgiyle birlikte onların öne çıkan özelliklerini de dile getirmiştir. Lutfî`nin
sahabe anlayışı, mensubu olduğu zihni dünyanın şiirlerine yansımış halidir. Şiirlerinde ilk dört
halifenin isimleri tekrarlarla birlikte on beyitte yer alır.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
İstinad edilmiş ədəbiyyat siyahısı qeyd edilir. Ən çox istifadə edilmiş 5 ədəbiyyat göstərilməli və aşağıdakı nümunəyə uyğun
olmalıdır:
İhsan Atasoy, Mehmet Paksu, Cemal Uşşak, Zeki Sarıtoprak, Sahabiler Ansiklopedisi, Nesil yayınları, İstanbul, 2012:39-73
Ahmet Kurucan, Hulefa-i Raşidin, Işık yayınları, İzmir, 2010:19
Hüseyin Kutlu, Hâce Muhammed Lutfî Hayatı Şahsiyeti ve Eserleri, Damla Yayınevi, İstanbul, 2011
Tacettin Uzun, Dil ve Edebiyat Yönünden Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin. SAYI 6, 2005
İsmayıl Yiğit, “Hz. Osman”, TDV, XXXIII, İstanbul, 1998:438
Fayda, Mustafa, “Hulefa-i Raşidin”, TDV, XVIII, İstanbul, 1998:324
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Azərbaycan-Asiya ədəbi əlaqələri şöbəsi
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XÜLASƏ
Müasir yapon ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, yazıçı və tərcüməçi, postmodernizmin
məşhur siması Haruki Murakami 1980-ci illərin əvvəllərindən etibarən öz bədii yaradıcılığı ilə
ölkə ədəbiyyatında mühüm rol oynamağa başlamışdır. H.Murakami əsərləri qloballaşma
ərəfəsində yapon düşüncə tərzinin böyük bir dövrünü özündə əks etdirir və yüksək estetik dəyərlər
baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Özünəməxsus yaradıcılıq istiqaməti, ədəbi-fəlsəfi
konsepsiyası və bədii üslubu ilə seçilən yazıçı yapon ədəbiyyatı ilə yanaşı dünyada postmodern
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ədəbiyyatın inkişafına birbaşa təsir göstərən yazıçılardandır. H.Murakaminin əsas
dünyagörüşünün formalaşdığı dövr Yaponiyanın çiçəklənmə dövrünə təsadüf etmişdir. Yazıçının
düşüncə tərzinin formlaşmasında Qərbin, xüsusilə də Amerika mədəniyyətinin böyük rolu
olmuşdur. H.Murakaminin dünyagörüşünün və bədii irsinin formlaşmasında musiqi fenomeni
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
AÇAR SÖZLƏR: Haruki Murakami, Musiqi, Caz, Rok, İpanemalı qız
GİRİŞ
H.Murakaminin bədii əsərlərində qəhrəmanlar musiqini həyatda mövcudluğun ayrılmaz
hissəsi kimi qəbul edirlər. Yeniyetməlik illərindən radioda Amerika musiqisini – Elvis Presley,
Rick Nelson, The Beach Boys kimi simaları dinləyən gənc Haruki 1964-cü ildə - 15 yaşında “Art
Blakey and The Jazz Messengers” caz qrupunun canlı konsertini dinləmişdir. 1964-cü ilin yanvar
ayında Kobedə baş tutan möhtəşəm caz konsertində tenorsaksafonda Wayne Shorter, trumpetdə
Freddie Hubbard, trombonda Curtis Fuller və barabanda İnter Blakey ifa edirdi. Bu mükəmməl
canlı konserti ilk dəfə dinləyən gənc Haruki ömürlük caza aşiq olmuşdur. Bu hadisədən sonra
Haruki “tez-tez nahar etməkdən yayınaraq, caz kasetləri almaq üçün pul yığmağa başlamışdır” (1,
24). Haruki Murakaminin əsərləri bütün digər məziyyətləri ilə yanaşı, müasir və klassik musiqi
sahəsində də əhəmiyyətli məlumatlar verir. Təsadüfi deyil ki, yazıçının “Norveç meşəsi” （ノル
ウェイの森、1987）– “Norwegian wood” (Beatles musiqisi), “Rəqs, rəqs, rəqs” （ダンス、ダ
ンス、ダンス、1988）– “Dance, Dance, Dance” (Steve Miller Band musiqisi), “Sərhəddən
cənubda, Günəşdən qərbdə”（国境の南、太陽の西、1992） – “South of the Border” (Nat
King Col musiqisi) romanlarının, “Maşınımı sür”（ドライブ・マイ・カー）– “Drive my Car”
(Beatles musiqisi), “Dünən”（イエスタデイ）– “Yesterday” (Beatles musiqi) kimi bir çox
hekayələrinin adları musiqi əsərlərinin adlarından götürülmüşdür. Yazıçının bütün əsərlərində
onun musiqi heyranı olduğu aydın şəkildə görünür, Murakaminin qəhrəmanları daim dinlədikləri
musiqi ilə yaşayırlar. Musiqi yazıçının həyat və yaradıcılığının mərkəzində dayanır. 1979-cu ildə
yaradıcılığa başladığı ilk romanı ilə oxuculara müraciət edərək “Küləyin nəğməsini dinlə” deyirdi.
H.Murakaminin ilk qələm təcrübəsi olan “Küləyin nəğməsini dinlə” (風の歌を聴け、1979)
romanında yazarın dünyasına açılan saysız pəncərələrlə qarşılaşırıq. Murakaminin dünyagörüşünü
formalaşmasına təsir göstərən Qərb musiqisi, xüsusilə, caz və rok yaradıcılığı ədibin yaratdığı
qəhrəmanların bəhrələndiyi əsas mənbədir. H.Murakami romanlarını unudulmaz edən əsas
xüsusiyyətlərdən biri bütün filmlərdə olduğu kimi, yazıçının hər bir əsərinin özünəməxsus
saundtrekinin olmasıdır. Sözügedən romanın saundtreki isə amerikan rok qrupu Beach Boysun
“Koliforniya qızları” (California Girls) musiqidir. Musiqinin hər şeyə qadir olduğunu düşünən
müəllifin romanın on birinci bölməsində qələmə aldıqları olduqca diqqətəlayiqdir:「今日もうん
ざりするような暑さだったがそんなものは御機嫌なロックを聴いて吹き飛ばそう。い
いかい。素晴らしい音楽ってのはそういうためにあるんだぜ。可愛い女の子と同じ
だ。オーケー、1曲目。これをただ黙って聴いてくれ。本当に良い曲だ。暑さなんて
忘れちまう。ブルック・ベントン、「レイにー・ナイト・イン・ジョージア」(2,53) .
“Bu gün bayır od tutub yanır – qoy rok onu sərinlətsin! Musiqi elə onun üçün yaranıb. Bizim
gözəl qızlarımız kimi. Okay, birinci mahnı! Sakitcə ona qulaq asın, əla mahnıdır. İstini yaddan
çıxarın! Beləliklə, Bruk Benton “Corcinyada yağışlı gecə”.
H.Murakami yeddi il caz barı işlətmişdir. Bu illər ərzində H.Murakaminin musiqiyə, xüsusi
ilə də caza olan marağı daha da güclənmişdir. Yazıçının caza olan dərin sevgisi heç vaxt arxa
plana keçməmiş, hətta bir çox mənbələrdə onun on mindən çox caz kolleksiyası olduğu göstərilmişdir. Con Reylə müsahibəsində “Caz yaradıcılığınıza necə təsir göstərir?” sualına yazıçının
cavabı belə olmuşdur: “On üç-on dörd yaşımdan caz dinləyirəm. Musiqi böyük qüvvədir;
akkordlar, melodiya, ritm kimi təsirlər mənim yaradıcılığıma böyük təsir göstərir. Mən musiqiçi
olmağı istəyirdim, lakin alətlərdə ifanı bacarmırdım və yazıçı oldum. Kitab yazmaq da musiqi ifa
etmək kimidir. Əvvəl mövzunu çalırsan, sonra improvizə edirsən və nəticə mükəmməldir” (3).
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Caza olan ehtirasına baxmayaraq, Haruki Murakami qaçış zamanı rok musiqisi dinləməyə
üstünlük verir: 「走るときにはだいたいはロックミュージックを聴いている。たまにジ
ャズを聴くこともある。しかし走るリズムにあわせることを考えると、伴走音楽とし
てはロックがいちばん好ましいような気がする。レッド・ホット・チリ・ペッパーズ
やら、ゴリラズやら、ベックやら、あるいはクリーデンス・クリアォーター・リバイ
バル、ビーチ・ボーイズといった古い音楽。できるだけシンプルなリズムのものが好
ましい」 (4,30) 。
“Qaçış zamanı əksər hallarda rok musiqisi dinləyirəm. Nadir hallarda caz dinlədiyim də olur.
Lakin qaçış ritminə uyğunluğunu düşünsək, zənnimcə qaçışa yoldaşlıq edəcək ən yaxşı musiqi
rok musiqisidir. Red Hot Chili Peppers, Gorillas, Beck, Creedence Clearwater Revival, hətta
Beach Boys kimi qədim musiqilər. Və mümkün olduğu qədər sadə ritimlər”.
Qeyd etmək lazımdır ki, yazıçının ən sevimli rok qrupu isə John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison and Ringo Starrı özündə birləşdirən, 1960-cı illərin məşhur ingilis rok qrupu
Beatles qrupudur. Məqalənin əvvəlində qeyd olunduğu kimi, bir çox əsər adları ilə yanaşı,
romanlarda ən çox dinlənilən ifa məhz Beatles qrupuna məxsusdur.
Haruki Murakaminin ən musiqili hekayəsi erkən yardıcılıq dövründə qələmə aldığı
“1963/1982 İpanemalı qız” (1963/1982年のイパネマ娘、1982) əsəridir. Bir neçə səhifəlik qısa
hekayə brazilian bossa nova cazı “Garota de Ipanema” musiqisinin sözləri ilə başlayır:
Yanımdan keçir İpanemalı qız,
Necə yaraşıqlı, gözəl qamətli,
Samba ritmiylə
Asta-asta yırğalanır.
Amma... niyə belə kədərliyəm?
O... ona ürəyimi açmalıyam
Hə! Ona hər şeyi deməliyəm.
O isə mənə baxmır
Yalnız dənizə zillənib gözləri. (5, 312)
H.Murakami üslubuna xas olaraq hekayənin adsız təhkiyyəçisi “Mən”in solist Astrud
Gilberto və tenorsaksafonçu Stan Getz ifasında dinlədiyi musiqidəki İpanemalı qızın siluetinin
peyda olması ilə məktəb dəhlizindəki xatirələri canlanır: “Mən patefonu yandırıb cihazın iynəsini
plastinkanın üstünə qoyuram və bir anda İpanemalı qızın silueti peyda olur. Bu mahnını hər dəfə
eşidəndə mən məktəbimizin dəhlizini xatırlayıram” (5, 313).
Əsərin adından da bəlli olduğu kimi, iki zaman – 1963 və 1982-ci il və bu zaman
çərçivəsində dəyişməyən İpanemalı qız - metafizik qız obrazı mövcuddur: “Beləcə İpanemalı qız
altmış üçüncü ildə dənizə baxırdı. İndi də səksən ikinci ildə bu qız eynən o vaxtkı kimi yenə
dənizə baxır. O zərrə qədər də böyüməyib. Öz obrazına həkk olunaraq zamanın dənizində sakitçə
üzür” (5, 312).
Musiqinin sehrinə qapılan “Mən” materiya ilə yaddaş arasında metafizik uçurumda altmış
üçüncü ilin İpanemlaı qızı ilə səksən ikinci ildə çimərlikdə pivə içərək söhbətləşir. Bu söhbətdən
sonra fərqli məkanlarda rastlaşdığı İpanemalı qızla hansısa bir uzaq sirrli aləmdə qəlblərinin birbirinə bağlı olduğunu hiss edən təhkiyəçi o uzaq aləmdə öz-özüylə görüşəcəyinə inanır.
“İpanemalı qız” isə plastinka dinlənilməkdən deşilənə qədər çimərlikdə gəzəcək.
Qeyd etdiyimiz kimi, H.Murakami musiqiçi ola bilmədiyini söyləyir, bununla yanaşı,
əsərlərinin təhlili göstərir ki, o musiqini dərindən bilmişdir. Ritm yazıçının nəsrində ən əsas
elementlərdəndir. H.Murakami musiqinin sözlərindən həzz alaraq yazır, yazıçının yazı ritmləri ilə
caz arasında yaxınlıq hiss olunur. Təsadüfi deyildir ki, H.Murakami “Caz portret” (ポ－トレイ
ト・イン・ジャズ, 1997), “Caz portret 2” (ポ－トレイト・イン・ジャズ 2, 2001), “Caz
dinləyirsiniz?”（ジャズは聴きますか?）,“Caz müjdəçisi” (Jazz Messenger, 2007) kimi bir çox
esselərini musiqiyə həsr etmişdir. “Caz müşdəçisi” essesində müəllif cazla ilk tanışlığından, daim
Baku Engineering University

174

Baku/Azerbaijan

artan musiqi sevgisindən bəhs edərək əsərlərindəki ritm, melodiya və harmoniyanı musiqidən,
xüsusilə də cazdan öyrəndiyini bildirir. Hətta yazıçı etiraf edir ki, roman yazarı olmağı məhz
musiqi ilə bağlıdır: “Praktik olaraq yazmaq haqqında bildiyim hər şeyi o vaxtlar musiqidən
öyrəndim. Bu paradoksal səslənə bilər, lakin musiqiyə bu şəkildə bağlılığım olmasaydı, roman
yazarı ola bilməzdim. Hətta indi -30 il sonra da yaxşı musiqidən yazmaqla bağlı öyrənməyə
davam edirəm. Mənim üslubum F.Scott Fitzgeraldın zərifcə axan nəsri kimi, Charlie Parkerin
təkrarlanan sərbəst rifflərindən dərindən təsirlənir. Və hələ də Miles Davisin musiqisində davamlı
özünü yeniləmə keyfiyyətini ədəbi bir model olaraq mənimsəyirəm” (6).
H.Murakamini dünyaya tanıdan “Norveç meşəsi” romanının ana motivi “Norwegian wood”
musiqisidir ki, insanın daxili dünyasına səyahətin əlaqələndiricisidir. Naokonun sanatoriyadakı
otaq yoldaşı Reyko daim gitarada gözəl mahnılar ifa edirdi. Lakin, Naoko daxili aləminə həqiqi
mənada səyahət etmək istəyəndə “Norwegian wood”un ifası üçün Reykoya yüz en pul verirdi. Bu
musiqini dinləyəndə dəhşətli dərəcədə qəribə hiss keçirən Naoko kimsəsiz meşəyə - öz
daxilindəki tənhalığa səyahət edirdi: 一人ぼっちで寒くて、そして暗くて、誰も助けに来て
くれなくて」(7,224) 。
“Elə tənhalıqda, elə soyuqda qalıram ki, köməyimə heç kim gəlmir”.
Toru Vatanabe də bütün əhvalatı Bitlsin “Norwegian wood” melodiyasını eşitdərək
beynindəki bərk silkələnmədən sonra nəql edir. Romanın sonunda ikilikdə Naokonun yas
mərasimini keçirən Reyko Vatanabenin evində bir-birinin ardınca Naokonun sevdiyi əlli musiqini
səsləndirir. Sonda isə iki dəfə ardıcıl ifa olunan, Naokonun ən sevdiyi “Norwegian wood” ilə
mərasim tamamlanır. Bundan başqa, sözügedən romanda yazıçınıın musiqi dünyasının Henry
Mancini “Dear heart”, Beatles “Yesterday”, “Michelle”, “Something”, “Here comes the Sun”,
“Full on the hill”, “Black bird” və digərləri, Ravel “Pavane pour une infante defunte”, Baraka
“Close to you”, “Walk on by” “Wedding bell blues”, Richard Rodgers, Lorenz Hart, George
Gershwin, Bob Dylan, Ray Charles, Kerala Kings, Stevie Wonderə qədər budaqlandığı görünür.
H.Murakaminin bədii yaradıcılığında Qərb musiqisinin rolu çox böyükdür. Hər bir əsərin
özünəməxsus saundtreki vardır ki, bununla da yazıçının bədii nümunələri oxucularının
yaddaşında daha dərin izlər buraxır. Musiqi vurğunu H.Murakaminin 2011-ci ildə nəşr olunan
“Seiji Ozava ilə musiqi haqqında” (小澤征爾さんと、音楽について話をする, 2011) adlı
publisistik kitabı olduqca diqqətəlayiqdir. Kitab H.Murakami ilə Boston simfonik orkestrinin
keçmiş drijoru Seiji Ozava arasında musiqi və yazı haqqındakı dərin, səmimi söhbətlərdən
ibarətdir. İki il ərzində Murakami və Ozava Brahmsdan Betxovenə, Leonard Bernsteyndən Glenn
Goulda, Bartokdan Mahlerə və pop-up orkestrlərindən operaya qədər bir çox məsələləri müzakirə
edirlər. Musiqi və bədii yaradıcılığın ümumi xüsusiyyətləri haqqında dərin təəssüratlarını bölüşən
iki maestronun özünəməxsus nəzəri baxışlarını əks etdirən əsər mükəmməl xarakter daşıyır.
TƏDQİQAT METODU
Elmi-nəzəri və metodoloji əsaslar mövzunun araşdırılmasında öz əksini tapmışdır. Bu
prinsiplər əsasında Haruki Murakami yaradıcılığının tədqiq edilməsi, yazıçının ümumi
dünyagörüşünün formalaşmasında musiqinin rolu və bədii irsində musiqi fenomenin öyrənilməsi
qoyulmuş problemin təhlilinə imkan yaradır.
Tədqiqata böyük həcmdə faktiki materiallardan istifadə edilmişdir. Haruki Murakaminin
bədii irsini təşkil edən əsərləri ilə yanaşı, yazıçının yaradıcılığına həsr olunmuş bir sıra tədqiqatlar,
elmi-publisistik nəşrlər, dövri mətbuatda nəşr olunan informasiyalar da araşdırmada nəzərdən
keçirilmişdir.
NƏTİCƏ
Göründüyü kimi, H.Murakaminin musiqi ilə bağlı zəngin və özünəməxsus dünyagörüşü ayrıayrı əsərlərində geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Hətta söyləmək mümkündür ki, musiqi və ədəbi
yaradıcılığın əlaqəsini əsərlərində güclü şəkildə əks etdirən H.Murakaminin əsərlərinin
saundterkləri olmasaydı, bəlkə də o əsərlər bugünki uğurlarını qazanmayacaqdı, yazılmış, lakin
mövcud olmayan əsərlər olaraq qalacaqdılar.
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XX ƏSR FRANSIZ POEZIYASININ PARLAQ SIMALARINDAN
BIRI OLAN ŞAIR, DRAMATURQ JAK PREVER YARADICILIĞI
HAQQINDA (1900-1977)
ŞƏMİLOVA ŞAHNAZ
GƏNCƏ DÖVLƏT UNIVERSITETI
DOKTORANTURA / DÜNYA ƏDƏBIYYATI (FRANSIZ ƏDƏBIYYATI)
chahnazchamilova@yahoo.fr
GƏNCƏ, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Məqalədə müasir fransız ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan Jak Preverin
həyat və yaradıcılığından bəhs olunur. Jak Prever dünyada həm yazıçı, həm nəğməkar şair həm də
keçən əsrin ən yaxşı ssenaristlərindən biri kimi tanınır. Onun şeirlərinə yazılmış mahnılar,
ssenariləri əsasında çəkilmış filmlər çoxlu mükafatlar qazanmışdı. Sərbəst şeir növündə,
özünəməxsus üslubda yazdığı şeirlər qısa bir zamanda məşhurlaşmış və Fransada məktəblərdə
kütləvi şəkildə tədris olunmağa başlamışdı. Hal-hazırda fransız dilinin tədrisi ilə bağlı dərsliklərdə
onun şeirləri geniş şəkildə yer almaqdadır. Şifahi nitq bacarıqlarının, tələffüz vərdişlərinin,
tərcümə qabiliyyətinin inkişafı üçün bu şeirlər əhəmiyyətli rol oynayır. Bu cür istedadlı
şəxsiyyətin ölkəmizdə də tanınması təqdirəlayiqdir.
AÇAR SÖZLƏR: SÜRREALIST şair, poeziya , sərbəst şeir, ssenarist, dramaturq, tərcümə
1. GİRİŞ
Müasir dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin ölkəmizdə tanınması, xarici
əsərlərin dilimizə tərcümə olunması, dərsliklərdə yer alması qarşıda duran mühüm məsələlərdən
biridir. Son zamanlar poeziyaya olan marağın azalması da tərcümə işlərini ləngidir. Halbuki ən
səmimi,ülvi hislərin ifadəsi olan çoxlu gözəl şeirlər və onları yazan nə qədər şairlərin yaradıcılığı
mövcuddur. Bunlardan biri də Jak Preverdir.
Jak Prever fransız ədəbiyyatında özünəməxsus üslubu ilə seçilən şairlərdən biridir. Eyni
zamanda dramaturq və nəğməkar şair kimi də tanınır . Jak Prever 1900-cü ildə Nöli-sür-Sen
(Neuilly-sur-Seine) şəhərində anadan olub, Parisdə böyüyüb. Jak məktəbi erkən buraxdı o, yazıya
nifrət edirdi. O, bir müddət İv Tangi, Andre Breton, Lui Araqon, Marsel Duhamel kimi
sürrealistlərin əhatəsində olmuşdur. Sürrealistlər Monparnasda (Parisin cənubunda rayaon) İv
Tanqiye məxsus olan sarayda toplaşırdılar. Prever 1930-cu ildə onlardan ayrılır. Elə həmin ildən
başlayaraq kino üçün ssenarilər yazmağı qərara alır.
Fəaliyyəti dövründə dram, komediya və qısametrajlı 60 filmə ssenari yazmışdır . Jak əvvəcə
dialoqlarla başladı və 1938-ci ildə “ Dumanlı sahil ” (Le quai des brumes ) adlı filmə ssenari
yazdı, onun skriptini qoydu. Bir-birinin ardınca “Üsyançı Ernest” ( Ernest le Rebelle )
komediyasını, həmçinin, “ Gün başlayır” ( Le jour se lève ), “Axşam Ziyarətçiləri” ( Les visiteurs
du soir ) “Gözlənilməz səyahət” (Le voyage surprise) və bir çox digər filmlərin ssenarilərini
yazaraq kino aləmində ssenarist, dramaturq kimi məşhurlaşdı . 1945-ci ildə “Cənnətin uşaqları”
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(Les Enfants du paradis) adlı yazdığı ssenari ən yaxşı ssenari nominasiyası üzrə Oskar mükafatına
layiq görüldü. Bu film həm də kinomatoqrafiyanın zirvəsi kimi qiymətləndirilərək UNESCO-nun
qərarı ilə dünyanın mədəni irsi elan edildi. Tanınmış fransız aktrisası Arletti Jakı “Dahi ekran
şairi” adlandırdı. Beləliklə, 1930-cu ildən 1970-ci illərə qədər davam edən uzun yaradıcılıq
dövründə Preverin işlədiyi mətnlərə, yazdığı ssenarilərə aid ən azı 50 rəsm əsəri meydana çıxdı.
1932-ci ildə Oktyabr truppası Jak Preverdən, ( Kommunist Paul Vayan-Kuturenin təşəbbüsü
il) etiraz təbliğat- təşviqat mətnləri yazmağı xahiş etdi. Preverin bu mövzuda yazdığı mətnlərin ən
məşhuru “Fontenoy döyüşləri “ adlanır. 1933-cü ildə onun yazdığı ssenari əsasında “Oktyabr teatr
qrupu” Moskva Beynəlxalq Fəhlələr Teatr olimpiadasında iştirak edir və mükafata layiq görülür.
Şair “Paroles “ 1946 (Sözlər) adlanan şeirlər və söz oyunları toplusunun müvəffəqiyyətindən
sonra təbii, anlaşılan, dili sayəsində daha da tanınır. Elə həmin dövrdən onun şeirləri nəinki
frankofon ölkələrində həmçinin bütün dünyada məşhurlaşdı və fransız məktəblərində kütləvi
şəkildə tədris olunmağa başladı. Preverin digər şeirləri onun “Spectacle”1951 (Tamaşa) , “ La
pluie et le beau temps “(Yağış və gözəl hava), “Histoires” 1963 (Əhvalatlar), “Fatras” 1971 və
“Choses et autres”1973 (Əşyalar və başqaları) , “ Soleil de nuit ” 1980 (Gecə günəşı) adlı
kitablarında toplanmış və nəşr olunmuşdur. Bu gün 250 səhifəlik nəşrdən ibarət olan “Paroles”
(sözlər) şeirlər toplusu bütün dünyaya məlumdur. Kolleksiyaya Preverin özü üçün yazdığı bütün
şeirlər də daxildir. Kitabın nəşrindən sonra üç milyon nüsxəsi dərhal satıldı. Hər bir şair, yazıçı bu
cür şöhrət və populyarlığı arzulaya bilər. Prever şeirinin mövzusunu sevgi, satira, Paris həyatı və
ikinci dünya müharibəsindən sonrakı həyatın təsviri təşkil edir.
Jak Prever xaraktercə romantik və xəyalpərəst idi. O, siyasətlə məşğul olmurdu. Ancaq öz
daxilində, yaratdığı əsərlərdə, davranışında, onu əhatə edən həyatla barışmadığını göstərirdi.
Burjuaziyanı sevmirdi, bürokratiyaya nifrət edirdi, anti-militarist idi. Müharibəyə getməmək üçün
özünü dəli kimi aparırdı. Kupol restoranında bir bardaq şərab içdikdən sonra Salvador Dali Jak
Prever haqqında demişdir: “Jak nifret etdiyi pisliklərə qarşı bombalarla deyil, gurultulu xəbərlərlə,
yeniliklərlə döyüşür”. Preverin şeirləri qafiyəsiz olmasına baxmayaraq elə qurulmuşdur ki, bu hiss
olunmur, oxucu və dinləyici tərəfindən asanlıqla təbii olaraq qəbul edilir, başa düşülür. Onun
şeirlərində durğu işarələri yoxdur. Bunu Jakdan soruşanda cavabında deyib: “Mən demək
istədiyim bir şey haqqında bir söz yığını atıram, onları kimsəyə tətbiq etmək, necə oxumaq, necə
təlləffüz etməyi öyrətmək niyyətində deyiləm, qoy hər kəs bunu istədiyi şəkildə etsin öz əhvalına,
öz intonasiyasına uyğun olaraq "
Jak Prever eyni zamanda nəğməkar şair idi. O, çox saylı mahnıların müəllifidir. Onun şeirləri
əsasında iki yüz-ə yaxın mahnı bəstələnmişdi. 30-cu illərin estrada müğənnilərinin demək ola ki,
hər birinin repertuarında Jak Prevenin seirlərinə bəstələnmiş ən azı bir mahnı var idi. O, Jülyer
Qreko, İv Montan, Edit Piaf, Seğ Reyqani, Serj Qənzburq, Jak qardaşları kimi müğənnilərin
mahnı mətnlərinin müəllifidir. Bu mahnılar hal-hazırda Youtube internet saytında
dinlənilməkdədir.
Onun “Payız yarpaqları ”(Les feuilles mortes) şeiri əsasında mahnı bəstələnərək ilk dəfə
Edit Piaff tərənidən ifa edildikdə sensasiya yaratdı. Mahnı dərhal bütün dünyada tanındı. 1954-cü
ildə mahnı yenidən İv Montan tərəfindən ifa edilərək “Qızıl disk” mükafatını qazandı. Bu
mahnıya görə müğənninin milyonlarla valı satıldı. 1961-ci ildə Serj Qənzburq bu mahnını
“Preverin mahnsı ” adı altında oxudu. Daha yaxınlarda Britiş Remiks Colds DJ 1993-cü ildə öz
versiyasını səsləndirdi. Alman versiyası belə nəşr olundu. Mahnı, dünya musiqi səhnəsinin digər
nümayəndələri tərəfindən dəfələrlə ifa olunub.
Keçən əsrin bütün qəzetlərində Prever yaradıcılığı, onun poeziyası haqqında coxlu sayda
məqalələr yazılırdı. Ədəbiyyat nümayəndələri Jak poeziyasına fərqli şəkildə yanaşırdılar. Məsələn
Sartr onu öz işinin ustası hesab edirdisə, Kamyu onu “ Lirik kloun” adlandırırdı.
Dərin və sadə, zərif hisslər və xoş ovqatla yoğrulmuş şeirləri Jak Preverə böyük rəğbət
qazandırıb və şöhrət gətirib. Bu gun Preverin şeirləri dünya çapında, fransız dil dərsliklərində dərc
olunur. Onun şeirləri ali məktəblərdə tədris olunan Proqressiv Fransız Ədəbiyyatı, Proqressiv
Fonetika, Sans Frontieres (Amerikada fransız dilini öyrənmək üçün metod) kimi dərsliklərdə daha
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geniş yer alır. Preverin çox tanınan şeirlərindən biri “Səhər yeməyi” (Déjeuner du matin) şeiridir.
Bu şeir ədəbiyyat, fonetika , tərcumə dərslərində öyrədilir. Bir çox dünya dillərinə tərcümə
olunub. Hətta bu şeir üzərində Rusiyada tərcümə konkursu keçirilmiş rusca ən yaxşı üç tərcümə
variantı Google saytında yerləşdirilmişdir. Şeirin məzmununa dair səhnələşdirilmiş müxtəlif
versiyalı videoları Youtube saytından izləmək olar.
Prever əsərlərində bəşəri problemlərə toxunur, gələcək nəslin inkişafi üçün narahat olurdu.
Bütün bunlar onun yaradıcılığında əks olunurdu və böyük uğur qazanırdı. Ən önəlmlisi odur ki,
müasir ədəbi ictimayyəti Prever yaradıcılığını çox yaxşı tanıyır. Prever yaradıcılğı XX əsrdə
olduğu kimi indi də aktualdır və populyardır. Gənc nəsil bu istedadlı şəxsiyyətin fəaliyyəti ilə
maraqlanır və araşdırma aparır.
Jak Prever şeirlərinin rusca tərcüməsi Google saytında geniş yer alır. Təəssüf ki, bu cür
yaradıcı şairin şeirlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi çox az saydadır. Ümid edirik ki, gələcəkdə
Jak Prever ədəbi irsini araşdıranların sayı daha da artacaq və onun şeirləri tərcümə olunaraq
türkdilli ictimayyətə çatdıralacaqdır.
TƏDQIQAT METODU
Məqalədə tarixi-bioqrafik metoddan istifadə edilərək XX əsr fransız poeziyasının parlaq
simalarından olan Jak Preverin həyat və yaradıcılığı araşdırılmışdır. Müxtəlif mənbələrə istinad
edilərək, şairin müxtəlif şeirlər topluları, ssenarisini yazdıği filmlər nəzrdən keçirilmiş, Oskar
mükafatına layiq görülmüş filmi, dərsliklərdə geniş yer alan şeirləri, o cümlədən dünya estrada
müğənniləri tərəfindən ifa olunan mahnıları haqqında məlumat verilmişdir.
NƏTİCƏ
Məqalədə fransız şairi və dramaturqu Jak Preverin həyat və yaradıcılığı araşdırılmış, şairin
dünya poeziyasına, müsiqisinə və kinosuna bəxş etdiyi incəsənət nümunələri aşkara çıxarılmışdır.
Burada həmçinin, şairin ssenarisini yazdığı filmlərin adları, şeir topluları, onların nəşr dövrləri,
qazandığı uğurlar göstərilmışdir.
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI
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LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOYUN “ANNA KARENİNA”
ƏSƏRİNDƏ ANNA OBRAZI
TÜKƏZ LƏTİFLİ
Zərdab rayonu, M. Lomonosov məktəbi
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi
tletifli1997@gmail.com
Azərbaycan, Zərdab

XÜLASƏ
Əsərin qəhrəmanı Anna hər kəsin qiptə etdiyi bir qadındır. Xarici “xoşbəxtliyi” onu belə bir
qadına çevirmişdi. Əsri oxuduqca daxili boşluqlar yaşayan Annanın həyatının şahidi oluruq. Anna
özü ilə mübarizə aparan bir obrazdır. Özü ilə mübarizə aparan və mənəvi məğlub olan bir
obraz.Əsər boyu Anna ilə yanaşı kübar cəmiyyətinin “qurbanı” olan qəhrəmanların şahidi oluruq.
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Hansı ki, onların hamısının Anna sonunda müəyyən dərəcədə bir rolu olmuşdur. Qəhrəmanlarını
çətinliklərlə üz-üzə qoyan Lev Tolstoy onların belə məqamda yaşantıları, keçirdikləri hiss və
həyəcanlarla oxucuları yaxından tanış edir və həmin məqamlarda yaşadıqları ruhi sarsıntıları və
onların psixoloji durumunu oxucuya anladır.
AÇAR SÖZLƏR: Lev Tolstoy, “Anna Karenina”, Anna
GİRİŞ
Zəngin, dəbdəbəli, monoton bir həyat yaşayan Anna həyatında olan sevgi boşluğunu Qraf
Vronski ilə qarşılaşana qədər hiss etməyən, öz həyatına qane olan bir obraz idi. Hər şey Qraf
Vronski ilə qarşılaşıb həqiqi sevgini dadandan sonra tamamilə dəyişir. Dəmiryol stansiyasında
həyatının dönüş nöqtəsini yaşayan Anna bundan sonra özü ilə daxili mübarizəyə başlayır. Əslində
Anna üçün həqiqi həyat deyilən anlayış məhz bundan sonra başlamışdı. Yaraşıqlı hərbçi o gündən
sonra Annanı rahat buraxmayıb onun arxasıyca gəlir. Anna həyat yoldaşı kübar cəmiyyətdə
böyüyən və dedi-qodulara önəm verməyən biri idi. O cıdır yarışında Annanın sevgisinin şahidi
olur. Anna özü ilə mübarizə aparsa da, sevgisinə - hisslərinə məğlub olur. Artıq Annanı qarşıda
çətin bir mübarizə gözləyirdi.
Kübar cəmiyyətinin dedi-qoduları, Annanı xor görməsi, onu əxlaqsız qadın kimi qələbə
vermələri onu qara kölgə kimi izləyir. Amma Anna həqiqi sevgini tapdığına inanır, bu sevginin
arxasınca getmək hissinin qarşısını ala bilmirdi.
Vronskinin azalan məhəbbəti getdikcə Annanın canını yandırırdı. Böyük bir yük kimi
çiyinlərinə yüklənmiş əzab idi sanki. Bütün bunlarla yanaşı Annanın yaraşıqlı Vronskisi başqa bir
qadınla evlənməyə hazırlaşırdı. Artıq Annanın bir çıxış yolu qalmamışdı. Həyatdan-hər şeydən
tamamən uzaqlaşan Anna daxili iztirablarına qarşı qoya bilmirdi. Onun qarşısında iki yol var idi.
Ya həyat yoldaşına qayıdıb ondan əfv diləyəcəkdi, ya da Vronski ilə qaçıb yeni bir həyat
quracaqdı. Hansı Anna üçün daha düzgün olardı? Anna hansını seçəcəkdi? Sualları əsər boyu
oxucunu düşündürən suallar idi.
Anna daim seçim etməyə məcbur, düşdüyü mühitin qurbanı olan bir obraz idi. Anna nə
qədər çalışsa da, bu qanunsüz eşqdən uzaqlaşa bilmirdi. Daim əri və yaraşıqlı sevgilisi arasında
qalırdı. Anna üçün onlar arasında uçurumlar var idi. Çünki Anna əsl sevgini ərində yox Vronskidə
tapmışdı. Anna üçün Vronskinin belə vazkeçilməz olmasına da əsas səbəb bu idi.
Bəs Annanın əri bütün bu vəziyyət qarşısında nə edəcəkdi? O, çox ağır təbiətli, dediqodulara əhəmiyyət verməyən biri idi. Ancaq bütün bu hadisələrə laqeyd qala bilmir. Bütün
bunlar onu tamamilə sarsıdır. Ancaq bütün bu hadisələr qarşısında sakitliyini qorumağa çalışır.
Onun düşündüyü sadəcə uşaqlarının gələcəyi olur. O, övladları üçün Annadan Kontdan
ayrılmasını tələb edir. Ancaq faydasız olur. Çünki Anna Kontdan ayrılmağı qətiyyən düşünmür.
Bu seçim Anna üçün olduqca ağır nəticələnir.
Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi Vronskinin soyuq münasibəti Anna üçün sarsıdıcı olur. Artıq
Anna Kontun ona qarşı olan sevgisindən əvvəlki qədər əmin ola bilmir. Annanın çarəsizliyi elə
burdan başlayır. Hadisələrin nəzarəti tamamilə onun əlindən çıxır. Bundan sonra Anna qarışında
böyük bir uçurum yaranır.
Anna sevgiyə ac bir obraz idi. Vronskini başqa qadınla görəndə qısqandığı doğrudur, lakin
onun qısqandığı Vronski deyildi, o sadəcə ona qarşı olan sevginin azalmasını, başqasına olmasını
qısqanırdı.
Bütün bunlarla yanaşı obrazın daha da dərinliyinə ensək, görərik ki, Anna ətrafına qarşı
laqeyd qadındır. Özünün heç vaxt etməyəcəyi şeyi başqasından gözləyirdi. Bunu onunla
qardaşının yoldaşı arasında gedən söhbət əsnasında öyrənirik. Anna xəyanət edən bir kişinin
bağışlanmasının tərəfdarı olduğunu deyir. Ancaq özü heç vaxt ərini bağışlamazdı. Bəs bunu
bildiyi halda bir müddət əvvəl niyə yoldaşından belə bir şeyi tələb edirdi? Buna haqqı var idi mi?
Əlbəttə ki, yox. Ancaq yenə də buna cəhd edir.
Anna çox maksimalist bir obraz idi. O, istəyirdi ki, Vronski ancaq onu sevsin, ondan başqa
bir düşüncəsi olmasın, başqa bir işlə məşğul olmasın. Ancaq onun üçün yaşasın, ancaq onun
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yanında olsun. Bəs niyə belə davranırdı? Axı Anna çox kültürlü bir cəmiyyətdə böyümüşdü, sakit,
asil bir həyatın nümayəndəsi idi. Onu belə davranmağa nə məcbur edirdi? Əsərin əsas nöqtəsi də
məhz budu. Anna sevgiyə ac olduğu qədər, həm də sevgiyə möhtac bir qadın idi. Buna görə də
qanunsuz belə olsa, bir sevgi üçün hər şeyini qurban vermişdi. Ailəsini, uşaqlarını heçə saymışdı.
Vronski ilə qaçmışdı, hər şeyi gözə almışdı. Məhz bütün bunlara görə itirməkdən qorxurdu.
Amma onun qorxduğu Vronski yox, Vronskinin ona qarşı sevgisi idi. Hər şeydən vaz keçdiyi
üçün tələbləri də və gözləntiləri də ağır idi.
Anna evliliyi müddətində əri Kareninə hər zaman hörmətlə yanaşmışdı. Hətta əsərin bir
yerində onu “müqəddəs” belə adlandırır. Ancaq bunların qarşısında ondan sevgi görmür. Və
aydın məsələdir ki, sevgi olmayan bir yerdə əgər zəhmətin varsa, nifrətin yaranması qaçınılmaz
haldır. İnsan elə bir məxluqdur ki, hər zaman dəyər verdiyi qədər dəyər görmək arzunda olur.
Verdiyi dəyərin qarşılığını görmədikdə incinir, incindikcə qırılır və nəticədə, qarşısındakı insana
nifrət duymağa başlayır. Anna üçün də bu belə idi. Ani bir şey yox, illərin qisası idi sanki bu
hadisə. Annanın nə qədər günkar olduğunu müəyyənləşdirmək çox çətindi. Anna zamansız və
qanunsuz bir sevginin qurbanı olur. Eyni zamanda sevgisizliyin. Onu Vronskiyə çəkən əsas şey
sevgisizlik idi, ərinin ona yetərincə dəyər verməməsi idi.
Vronskni də itirdikdən sonra Anna üçün artıq onu həyatda tutacaq heç nə qalmır. Çünki o
hər şeyini bu sevgiyə qurban vermişdi. Bu sevgi qarşısında aciz qalan Anna son çıxış yolunu isə
ölümdə görür. Özünü qatarın altına ataraq öldürür.
NƏTICƏ:
Məsələ burasındaydı ki, bu dövr ədəbiyyatında eşq daha çox platonik məzmunda təsvir
olunurdu. Artıq burda alqoritmləşən bir dil və ünsiyyət modeli yarandı. Məzmunsuz davam edən
monoton həyatların təsvirini Tolstoy bu əsərində böyük yer ayırmışdı. Əsər dövrün tələblərinə
uyğun şəkildə xüsusi incəliklə yazılmışdı. Öz qəhrəmanı olan Annanı xüsusi şəkildə yazıya alan
Tolstoy bütün məsələləri incəliklərinə qədər işləyir.
“Sevgi insanın gözünü kor edir”- deyirlər. Anna bu əsərdə bu deyimin özü idi.
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MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RUMİ VE YÛNUS EMRE’DE “İNSAN
SEVGİSİ” VE “HOŞGÖRÜ” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
HACI DAĞLI
Kafkas Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü,
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ÖZET
Bu çalışmada, 13. yüzyılda ülkemizde ve islam âleminde en tanınmış mutasavvıf fikir
adamlarından biri olan Mevlâna Cellaleddin Rumi ile 13. yüzyılın sonları ve 14. yüzyılın
çeyreğinde yaşamış büyük mutasavvıf ve dil ustası biri olan Yûnus Emre’nin “insan sevgisi” ve
“hoşgörü” ile ilgili fikirleri evrensel niteliği vurgulanmaya çalışılmıştır.
ANAHTAR KELIMELER: Mevlâna, Yûnus Emre, İnsan sevgisi
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GİRİŞ
Allah, insanı en mükemmel bir varlık olarak yaratmış ve her şeyi onun emrine ve istifadesine
vermiştir. Bu da Allah’ın verdiği değer ve önem kanıtıdır. Bu tebliğimizde Mevlana Celâleddin
Rumi ve Yunus Emre’nin eserlerinden çıkış ederek onların “insan sevgisi” konusundaki
görüşlerini açıklamaya çalışacağız.
1. Mevlânâ Celâleddîn Rumi'de “İnsan Sevgisi” ve “Hoşgörü”
Mevlânâ insanı merkez alarak, insan sevgisiyle yola çıkmış, yeryüzünden kendisinden en çok
bahsedilen ender şahsiyetlerden birisidir. İnsanı, insan olduğundan dolayı seven Mevlana,
herhangi bir ayrılık düşüncesine kapılmadan herkese kucağını açmıştır. Onun sevgi felsefesinin
temelinde Allah sevgisi vardır. Yüzeyde görünen sevgi ise insan sevgisidir. “Mevlana’nın sevgisi
evrenseldir, ırk, din, dil ayrımı yapmadan tüm insanlar kapsar.” (Cengil, 2006: 20). Mevlânâ,
insanların evrensel değerleri yaşatmasını ve bunu da sevgi üzerine oturtmayı öğretmektir. Bunu
yapabilen insanların ve dolayısıyla toplumların olgunluğa erişeceğine inanmaktadır. “Mevlana,
diğer tasavvuf erbabı gibi; her türlü kemale erişin sevgisiyle mümkün olduğuna inanır. Bu yüzden
bütün eserleri aşka dairdir.” (Yeni terzi, 2005: 41)
Gerçekten gönülden gönül’e bir pencere vardır. İki insan birbirine gönülden bağlanınca artık
birbirinden ayrı değildir. Bedenleri birbirinden uzak düşse de gönülleri beraberdir (Can, 348,
3.cilt: 431). Bütün insanların ruhları kardeştir, birdir. Gökteki güneşin nuru da birdir ama evlerin
penceresinden içeri girdiği zaman yüzlerce nur olur. Fakat evlerin aralarındaki duvarları
kaldıracak olursan, hepsinin nuru bir olur. Bu beyit’in açıklamasında Şefik Can Hoca şunları
söylüyor: Mevlana “Bütün insanlar, tek bir ruhu taşıyorlar.” demek istemiyor. Bütün insanlar
aynı yerden gelen ruhları taşıyorlar. Bütün insanların ruhu kardeştir, demek istiyor (Can, 409,
4.cilt:416).
Mevlânâ insanı ruh ve beden bütünlüğü açısından değerlendirir ve insanın asıl yönünün
manevi tarafı olduğunu söyler. İnsanın manevi yönüyle birbirinden farklı olmadığını, insanların
Allah’ın sanat eseri olduğunu bu açıdan da bakıldığında ayrılık ve farklılığın olmayacağını
belirtir. İnsanlar görünüşte isimleri, bedenleri, renkleri, dilleri birbirinden farklı olmasına rağmen
özü itibaren Allah’ın nurunun aynası olduğunu, bu yönüyle ayrılık ve gayrılık ve farklılığın
olmadığını belirtir ve insanı birlik ve beraberliğe başkasını hor ve hakir görmemeye davet eder.
“Gel, gel, daha yakına gel, bu yol vuruculuk ne zamana kadar sürüp gidecek? Mademki sen,
bensin, bende senim. Artık bu senlik benlik nedir? Biz Hakk’ın nuruyuz, Hakk’ın aynasıyız. Şu
halde kendi kendimizle, birbirimizle ne diye çekişip duruyoruz? Bir aydınlık bir aydınlıktan neden
böyle kaçıyor? Biz hepimiz, bütün insanlar, tek bir vücud halinde olgun bir insanın varlığında
toplanmış gibiyiz. Fakat neden böyle şaşıyız? Aynı vücudun birer uzvu olduğumuz halde neden
zenginler, yoksulları böyle görürler? Aynı vücutta bulunan sağ el, ne diye sol elini hor görür?
Her ikisi de madem senin elindir, aynı tende uğurlu ne demek, uğursuz” [1]
Hoşgörü, başka inanç ve kanaatlere saygılı olmaktır. Esasen başka inanç ve Kanaatlere
saygılı olmak, kendi inanç ve kanaatine bağlı olmamak değildir. Ayrıca bütün inanç ve kanaatler
karşısında kayıtsız kalmakta değildir. Hoşgörü ne fikri manada başıboşluk, ne de şahsiyetten
fedakârlıktır. Sözün özü hoşgörü, insanları kendi konumunu kabul etmektir. Bununla ilgili
Mevlana’nın şu sözü vardır:
Barış ve huzur ortamının sevgiyle olduğunu söyleyen Mevlana, kalpteki sevgi olmadıkça
hoşgörü de olmaz demektir. Kalbi kötü duygulardan temizleme sadedinde şunları söylemektedir:
“ Kin ve nefret duyguları kalpleri karartır. Barış dalgaları kalplerden kinleri atar; savaş
dalgaları ise sevgileri altüst eder.” (Mesnevi, I/2578)
Mevlânâ bir başka sözünde, insanları sevmenin ne kazandırdığını şöyle anlatmaktadır:“
İnsanların sev ki daima çiçekler ve güller içinde bulansın. Eğer hepsini düşman bilirsen
düşmanların hayali gözünün önünde gelir ve gece gündüz dikenlerin, yılanların içinde geziyor
gibi olursun.” Mevlana bütün varlığı özellikle insanları insan olarak eşit görür. kimlikleri ve
toplumsal halleri sebebiyle farklı muamele yapılmasından hoşlanmaz, insanlara bugünkü
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“empati” ile yaklaşılmasını isterdi. Mevlana bir gün evine vardığında kızını hizmetçisini
azarlarken gördü. Ona şu sözlerle çıkıştı: “ Bu kızcağızı niye azarlayıp incitiyorsun? O hanım, sen
hizmetçi olsaydın, böyle muamele yapılmasını ister miydin? O senin kardeşindir.” Mevlana’nın
kızı hatasını anlayıp hizmetçiden af diledi (Küçük, 2011: 6).
2. Yûnus Emre'de “İnsan Sevgisi” ve “Hoşgörü”
Dünya’ya gönüller yapmaya gelen ve bu uğurda hasbi bir gayretle Anadolu’nun manevi
mimarlığını üstlenen büyük şahsiyetli olan Yûnus Emre her şeyden önce gönül insanıdır. Sevgi
aşığıdır. İnsanın önce gönlüne önem verir. O, her şeyden önce kendi düşüncelerini anlatabilmek
için din, dil, ırk vb. ayrımı yapmamıştır. Yûnus Emre için insanlar birdir. Bu bakımdan insanlar
eşittir onun gözünde. Gerekirse yetmiş iki milletin ayağını öpüleceğini belirtir.
Yetmiş iki milletün ayagın öpmek gerek yaramagçün ma’şûka cümle millete bile (Tatçı, 1990:
270)
İnsanlar arasında sınıf farkı ve kulluğunun icabının yerine getirip getirmediğine bakmazsızın
herkesi sevmek gerekir, çünkü herkes Allah’ın kuludur.
Hâs u ‘âm muti’ asi dost kulıdur cümlesi Kime eydibelisin gel evünden taşra çık (Tatçı, 1990:
103).
Sevgi şairi karşılıklı sevgiyi oluşturabilmek için gönüllere girmeye çalışır ve insanlara da
bunu öğütleyerek aşılar.
Yûnus Emre dir hoca gerekse var bin hoca Hepsinden eyüce bir gönüle girmekdür (Tatçı,
1990: 74)
Sevginin karşılıklı olması gerektiğine inanan Yûnus Emre, İnsanları sevdiği gibi onlardan da
sevgi ve yakınlık bekler. Yûnus sevmeyi ve sevilmeyi birçok şiirinde sade ve açık bir şekilde ve
eskilerin “ sehl-i mümteni ” dedikleri kolay söylenebildiği göründüğü halde denince güçlüğü
anlaşılan mısralarda sık sık ele almıştır:
Gelin tanışık idelüm işi kolay tutalum Sevelüm sevilelüm dünyâ kimseye kalmaz (103/5)
Gönlü “aşk” rehberine uyanın, yüzünü kıble olarak “dosta” döndürmesinden dolayı sürekli
bir ibadet halinde olacağını söyleyen Yunus’a göre “gerçek sevginin” insanlara manen
kazandıracağı değer çok yüksektir:
Işk imâmdır bize gönül cemaat Kıblemüz dost yüzi dâimdir sâlat (20/1)
Yûnus’a göre insan, asil yaratılışının gereği kibir’e ve gurura kapılmamalı, kin tutmamalı;
başkaların kusurlarını affedilmeli onlara hoşgörülü yaklaşmalıdır. İnsan dünya hayatının çok kısa
olduğunu ve dünyada ebedi kalmayacağını hatırdan çıkmayarak gururlanmamalıdır.
Adumuz miskîndür bizüm düşmanımuz kîndur bizüm Biz kimseye kîn tutmazuz kamu âlem
yârdur bize (333/2)
Bak göresin dünyeye geldügüni bil neye İş bu fani dünyeye mağrûr olmamagiçün (251/4)
Miskin ol yâre miskin gide senden kibr ü kin Rûzigar gelür geçer pes kime kalasıdur (64/5)
1. SONUÇ
Netice olarak Türk edebiyatı, sanatı düşünce hayatında birçok kişiyi etkileyen bu iki şairimiz
ortaya koydukları aşk ve sevgi anlayışıyla gönüllere taht kurmuşlardır. İnsanların gönüllerine
hitap eden bu iki şairimizin eserlerini sıktığımızda yağmur damlası gibi sevgi aktığını görürsünüz.
Aynı kaynaktan beslenen bu iki şairimiz kendi metot ve yöntemleriyle farklı kâselerde herkese
sevgi sunmuşlardır. Sevgiyi, insanlığı yücelten; Hakk’ı alçak gönüllere, inanlığa, sevgiye indiren
bu iki şairimiz insanları birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dirliğe, doğruluğa, barışa çağırmışlardır.
Dünyanın pek çok ülkesinden farklı dil ve dinlere mensup insanlar, asırlar geçse de bu iki
tasavvuf şairimizin çağrılarına kulak veriyorlar. Hem eserlerini okuyorlar hem de yaşadıkları
coğrafyaları ziyaret ediyorlar.
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XÜLASƏ
Məqalədə, XX əsr türk ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən bir olan Rəşad Nuri
Güntəkinin “Acımaq” (1928) və “Damğa” (1924) romanı tədqiq edilmişdir. Hər iki əsərdə
qəhrəman və mühit arasındakı konflikt və yadlaşma problemi əks olunmuşdur. Bu baxımdan
tədqiqat işi aktuallıq və əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edək ki, son dövr romanlarında özünü
göstərən, tədqiqat obyektinə çevrilən yadlaşma problemi 1960-cı illərdən sonrakı dövr
ədəbiyyatına aid edilsə də, bu mövzunun hələ əsrin əvvəllərində Rəşad Nurinin romanlarında
özünü göstərdiyi qənaətinə gəlirik. Türkologiyamızda R.N.Güntəkinin əsərləri ilə bağlı müəyyən
tədqiqatlar aparılsa da, yazıçının “Acımaq” və “Damğa” romanı bu aspektdən ilk dəfə olaraq bu
məqalədə araşdırılır.
AÇAR SÖZLƏR: Türk ədəbiyyatı, qəhrəman və mühit, konflikt.
GİRİŞ
Türk ədəbiyyatının məşhur yazıçılarından olan Rəşad Nuri Güntəkinin romanları, həm dilüslub, həm də ideya-məzmun baxımından bu gün də aktuallığını itirməmişdir. Yazıçının,
“Acımaq” və “Damğa” lirik-psixoloji romanları xeyir-şər, mərhəmət-əzazillik, sevgi-nifrət,
gözəllik-çirkinlik ziddiyyətləri müstəvisində qurulmuşdur. Hadisələrdən çox, insanın daxili
dünyasını işıqlandıran yazıçının, bu romanlarında mühit və qəhrəman problemi xüsusi ilə diqqəti
cəlb edir. Mühitin fərdi əzməsi, əzilən, incidilən qəhrəmanın dünyadan təcrid olaraq, öz dünyasına
qapılması kimi məsələlər bugünümüzlə də səsləşir. Yazıçının, romanlarını bu nöqteyi-nəzərdən
incələmək əhəmiyyət kəsb edir.
TƏDQİQAT METODU
Mövzunun təhlilində tarixi tədqiqat, obyektivlik, sistemli yanaşma, mənbələrdə əks olunmuş
materialların müqayisəsi, analizi və tənqidi qiymətləndirmə metodları əsas götürülüb.
TƏDQİQAT İŞİNİN MÜZAKİRƏSİ
Yazıçı, “Acımaq” və “Damğa” romanlarını, mərhəmət və qəddarlıq dileması əsasında
qurmuşdur. Hər iki əsərdə, qara qəlbli, qara düşüncəli, çirkin əxlaqlı insanların əliylə məhv olmuş
insanların acı taleyindən bəhs olunur. Hər iki əsərdə qəhrəman iki müxtəlif baxış bucağından
təqdim olunur. “Acımaq” əsərinə baxaq; İlk öncə qızı Zəhranın diliylə - qəddar, əyyaş, laqeyid bir
“ata” obrazı görürük. O, əzazilliyi, əyyaşlığı ilə ailəsini məhv etmiş, Zəhranın kimsəsiz qalmasına,
bacısı Fərihanın və anasının vaxtsız dünyadan köçməsinə səbəb olmuşdur. Nümunəvi, gözəl bir
müəllimə olan Zəhranın qəlbinin kin-nifrətlə dolmasının, daxilində bir-biri ilə mübarizə aparan
zidd duyğuların yaranma səbəbi də odur. Dava-dalaşların içində böyüyən Zəhranın elə o vaxtdan
kişilərdən gözü qorxmuş, heç vaxtı ərə getməyəcəyinə özünə söz vermişdi. Dost-tanışına özünü
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atasız kimi tanıdan Zəhra üçün atası Mürşid əfəndi, ümumiyyətlə insanlıq üçün üz qarası idi.
Buna görə də, son arzusu onu görmək olan ölüm yatağında olan atasının yanına böyük bir
tərəddüdlə yollanır. Atasının ölümü, ortalıqda qalan cənazəsi belə onda ikrah hissi oyadır.
Atasının gündəliyi isə onun bütün düşüncələrini dəyişir. Bu məktublar, tamamilə başqa yeni bir
Mürşid obrazını ortaya çıxarır. Gündəliklərdən namuslu, gözəl əxlaqlı, vicdanlı bir məmurun
meşşan təbiətli qaynanası və arvadı tərəfindən uçuruma yuvarlanıb, məhv olduğu məlum olur.
Əxlaq prinsiplərinə sadiq qalacağına and içərək məmuriyyət həyatına atılan Mürşid əfəndinin
idealları real həyat şərtləri ilə üz-üzə gəlir. Yazıçı göstərir ki, burjua cəmiyyəti, Mürşid kimi təmiz
ruhlu məmurları məhv edir. Yüksək idealları olan Mürşid əfəndi bu mühitə məğlub olur. Ailəsinin
bitib-tükənməyən ehtiyaclarını ödəmək üçün Mürşid əfəndi özünü oda-közə vurur, borca düşür,
getdikcə ideallarından prinsiplərindən əl çəkir: “Ailəm zalım və sinsi bir düşmən kimi
çiyinlərimdə oturmuşdu, ətrafımla apardığım amansız mübarizədə mütəmadi olaraq yolumu kəsir,
məni arxadan vurmaq üçün ən düşkün, ən məğlub saatlarımı gözləyirdi” (2, s.96). Beləliklə, təmiz
ruhlu məmur oğurluğa əl atıb, həbsxanaya düşür. Zindan həyatı isə burjua cəmiyyətinin
eybəcərliklərlə dolu olan azad həyatından daha gözəl gəlir Mürşid üçün, o, burada ən azından pul
qazanmaq, borclularla didişmək dərdi çəkmir. Yavaş-yavaş idealları ölən Mürşid əfəndi
övladlarına görə xanımının xəyanətinə də göz yummalı olur: “Arvadımı niyə boşadığımı sabah
hamı öyrənəcəkdi. Fəlakətləri az imiş kimi balalarım bir də bu ləkə ilə kirlənəcəklər. Fəriha ilə
Zəhra indiyə kimi sərxoş, əxlaqsız bir atanın övladları kimi tanınırdılar. İndi bunun üstünə bir də
əxlaqsız ananın qızı olmaq səfaləti gələcəkdir” (2, s.111). Beləliklə, ailəsindən və ətrafından
gördüyü əxlaqsızlıqlar onu səfil bir içki düşkününə çevirir. Yazıçı, pulsuz, işsiz bir insanın evinə,
övladlarının yanına əliboş qayıtmağından daha dəhşətli bir şey olmadığını göstərərək, ona bəraət
qazandırır. Qəhrəmanın dilindən verilən, “bütün bu fənalıqlar ancaq öz günahlarımın
nəticəsiydimi?(2, s.102)” sözləri oxucunu düşündürür. Onun daxili əzabları aşağıdakı nümunədə
real çalarlarla əks olunur: “Ən güvənli bir küncüm olan, evimə çəkildim. Qapımı dünyaya
bağladım. Özümü sırf ailəmin səadətinə həsr etmək istədim. .. Ətrafımdakı yanğından qaçmaq
üçün özümü qarşıma çıxan bir evə atmışdım. Fəqət əsl yanğın məni orda yaxaladı. Öz əlimlə
bağladığım qapının arxasında yandım. Həm də ümidsiz və çarəsiz bir yanma” (2, s.103). Mühitin
qurbanına çevrilən Mürşid əfəndi, bu fəlakətlərə Zəhraya görə sükut edir, böyük qızı Fəriha
ölərək, Zəhra isə yatılı bir məktəbə gedərək bu əxlaqsızlığın girdabından qurtulmuşdur. Roman
qəddar qəlbli Zəhranın, “ata, zavallı atam, əff et məni” acı fəryadı ilə bitir. Əsər nə qədər faciəvi
sonluqla bitsə də, Zəhranın qəlbində ata sevgisinin oyanmasını, mərhəmətin-qəddarlığa qalib
gəlməsini xeyirin-şər üzərindəki qələbəsi kimi səciyyələndirə bilərik. Tədqiqatçı Fəthi Naci, bu
əsərdən bəhs edərkən, “bürokratiyaya tənqid baxımından bu gün də oxunaqlığını sürdürə bilən”
əsər olaraq səciyyələndirir (5, s.148).
Yazıçı, “Damğa” romanıda da bu problemdən bəhs edir. Bu əsərdə də, ictimai quruluşun
məhv etdiyi insanların acı taleyindən söz açılır, məhrumiyyət dolu həyatları ön plana gətirilir.
“Damğa” romanında da, konflikt əsasən mühit və qəhrəman arasında qurulmuşdur. Rəşad Nurinin
digər romanlarında olduğu kimi burada da idealları olan, namuslu həyat sürmək istəyən, amma
hər yeni başlanğıcda xəyal qırıqlığına uğrayan bir obraz yaradılmışdır. Sayılıb seçilən bir ailədən
olan İffət bəy, 1908-ci il inqilabı vaxtı atasının həbsindən sonra, ailəlikcə bütün imtiyazlardan
məhrum edilmiş, iş tapa bilmədiyi üçün, tacir Kərim bəyin uşaqlarına dərs deməyə başlamışdır.
Qeyd edək ki, İffət bəy və Vədiə xanım arasında başlayan eşq macərası hadisələrin
düyünlənməsinə zəmin hazırlayır. Onların gizli görüşləri faş olunarkən isə İffət bəy gecə yarı evə
girməyinə oğurluq donu geydirib, eşqi uğrunda fədakarlıq edir. Uşaq vaxtı bibisinin danışdığı
dəyirmançının fədakar eşq hekayəti eyni ilə onun da başına gəlir: “Bu dəyirman əfsanəsini sahildə
hələ ilk görüşdüyümüz gecə xatırlamışdım. Vəziyyətimiz bu əfsanəyə nə qədər oxşayırdı. Bu fikir
gündən-günə beynimdə daha möhkəm yerləşir, bir “maneə” olurdu. Ümidsiz eşqimiz üçün
bundan daha yaxşı bir nəticə düşünə bilmirdim. Əslində fədakarlıq etmək ehtiyacı uşaqlıqdan bəri
canımda var idi” (3, s.293). İffət bəy bu fədakarlığı etməklə, özünü oğru damğasına məhkum edir.
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Bu ləkənin əzab-əziyyətini isə həbsxanadan çıxdıqdan sonra yaşamağa başlayır. Damğalı olduğu
üçün cəmiyyət onu qəbul etmir, normal bir iş tapıb işləyə bilmir, ailə qurmaq fikri isə ona gələcək
övladlarının faciəsi kimi gəlir:
“Mən ləkəliydim. Doğrusunu desəm, üstümdəki damğaya artıq öyrəşmişdim. Tanışlarımın
məni köhnə oğru kimi tanımalarına bir o qədər də əhəmiyyət vermirdim. Lakin arvadımın,
uşaqlarımın məni belə bir adam sayacaqlarına dözə bilməzdim” (3, s.364-365). İffət bəy, nə qədər
normal həyata başlamaq istəsə də, heç cürə müvəffəq ola bilmir. Damğalı oğruya heç kim iş
vermir, iş verənlər isə onu pis işlərinə alət etmək istəyirlər. Çünki o cəmiyyət üçün artıq
“damğalı” oğrudur. Hətta uğrunda fədakarlıq etdiyi Vədiə belə, həqiqəti bilə-bilə başqaları nə
deyər qayğısıyla onu rədd edir. Vədiə-İffət lirik-psixoloji xətti xəyal qırıqlığı ilə bitir, qəhrəmanın
dili ilə desək, həyatı əsassız bir vəhmə qurban getmişdi (3, s.374). İffət üçün hər başlanğıc
ümidsizliyə çevrilir. Özü kimi bataqlığa batan bir küçə qadınına sahib çıxmaq, bir həyatı
qurtarmaq, özü kimi ləkəli bir adamla namuslu həyat sürmək xəyalı qurur. Amma xilas etmək
istədiyi qadın onu soyaraq qaçır. Və ya təmiz qəlbli məsum Rəna ilə yeni həyata başlamaq istəsə
də, damğalı oğru səddi onun qarşısını kəsir. Xəyalları, idealları puç olan İffət, dostu Cəlalın hərb
möhtəkirliyinə başlamasına, “bir neçə il əvvəl olsaydı, bəlkə də danlayardım. Lakin indi... işini
gör... (3, s.339)” cavabını verir. Yazıçı göstərir ki, artıq İffət dünyada bir tək namuslu adamın
qalmadığına inanaraq, içinə düşdüyü fəlakətdə bütün cəmiyyəti müqəssir hesab edirdi. Sanki
şəhərin bütün əhalisi ona zülm etmək üçün birləşmişdi (3, s.334). Professor Elman Quliyev yazır
ki, yazıçı “İffət bəyin timsalında namuslu bir şəxsin nəcib arzuları ilə bu arzuların qarşısına sədd
çəkən, onu şikəst edən mühiti üz-üzə qoyub” (4, s.14.). Tədqiqatçı alim Ə.Əhmədovun fikirləri
olduqca maraqlıdır: “İffətin bütün bu bədbəxtliklərinin səbəbi burjua quruluşudur. Lakin o,
bunları bilə-bilə, ona oğru damğası vuran burjuaziyanın ədalətsizliyinə qarşı üsyan etmir,
mübarizə aparmır. Burjua quruluşunun bütün çirkinliklərini sükutla qarşılayan İffət “həyatını bir
vəhmə qurban etdiyini” başa düşür” (1, s.91). Fikrimizcə, bu uğursuzluqlarda onun özünün də
payı az deyildi. Hissə qapılaraq, yasaq eşq yaşamış, bunun vəbalını isə ömrü boyu ödəməyə
məhkum olmuşdur. Yazıçı, “Dodaqdan qəlbə” (1925) romanında da, İffət kimi alnında ləkə ilə
gəzən Lamiyə obrazını yaradır. Saf eşqinin qurbanı olan Lamiyə də, bu ləkədən qurtula bilmir,
tənqidlərə, təhqirlərə, hətta təcavüzə uğrayır. O nə qədər əzablara düçar olsa da, sınmır, yenidən
həyata tutunmağı başarır.
NƏTİCƏ
Rəşad Nuri Güntəkin həm “Acımaq”, həm də “Damğa” romanında, mühitin təzyiqi ilə
psixoloji travmalar alan və həyatının sonuna qədər bundan qurtula bilməyən insanların acı taleyi
əks olunmuşdur. Ümumiyyətlə, R.N.Güntəkin, romanların hər birində qəhrəman və mühit
arasındakı konfliktlər fonunda burjua cəmiyyətinin eybəcərliklərini ifşa edir, təmiz yaşamaq üçün
çırpınan namuslu, nəcib insanların cəmiyyətin bu gedişatına məğlub olmağını böyük acıyla
göstərir. Yazıçının romanlarındakı, Nail əfəndi (“Dodaqdan qəlbə”), İffət bəy (“Damğa”), Əli Rza
bəy (“Yarpaq tökümü”), Mürşid əfəndi (“Acımaq”) kimi obrazlar ictimai quruluşun məhv etdiyi
nəcib insanlardır. R.Nurinin qəhrəmanları, mühitlə barışmaz ziddiyyətlər yaşayaraq, cəmiyyətə,
hətta özünə belə yabançı qalır və yazıçı böyük ustalıqla bu psixoloji zədələri, fərdin cəmiyyətdən
qopuqluğunun fəci nəticəsi olaraq göstərir.
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI
1. Əhmədov Ə. Rəşad Nurinin romanları. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı Bakı/Azərbaycan.
1965-170 s.
2. Güntekin, R.N.Acımak. Semih Lütfi Kitabevi. İstanbul/Türkiyə. 1941-118 s.
3. Güntəkin R.N. Dodaqdan qəlbə. Damğa. Tərc ed. (Dodaqdan qəlbə) M.Axundova, (Damğa) Ə.Ağayev.
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası Baş redaksiyası. Bakı/Azərbaycan. 1989 -379 s.
4. Quliyev E. Müasir türk realist ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri: Rəşad Nuri Güntəkin: III yazı.
(http://www.anl.az/down/meqale/xalqcebhesi/2019/fevral/633406.htm 22 aprel 2020)
5. Naci F. Reşat Nuri`nin Romancılığı. Oğlak Yayıncılık. İstanbul/Türkiye. 1995 – 287 s.
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XÜLASƏ
Tədqiqatda həm xarici ədəbiyyatda, həm də Azərbaycan ədəbiyyatında rast gəlinən, ədəbi
termin olan simvolizmin əsərlər üzərində tədqiqi təhlil olunmuşdur. Latın Amerika ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndəsi olan Xulio Kortasarın “Xana – Xana” romanı bu ədəbi cərəyanın
xüsusiyyətlərini öz əhatəliyi ilə geniş şəkildə əks etdirir. Roman özünün fərqli yazı üslubu
baxımından postmodernizm ədəbi cərəyanının ən gözəl nümunələrindən biri hesab olunur.
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında simvolizm ədəbi cərəyanı mütəşəkkil şəkildə geniş
yer almamışdır. Buna baxmayaraq, Azərbaycan ədəbiyyatında da bu ədəbi terminin ünsürlərinə
rast gəlinir. Ana dilli ədəbiyyatımızda buna ən bariz nümunə Aqil Abbasın “Dolu” romanını misal
göstərə bilərik. Yazıçı dolunun simasında bəzi məqamları aşkar şəkildə romanında vurğulamışdır.
Tədqiqatın əsas yeniliyi ədəbi əsərlərin köməyi ilə, simvolizm ədəbi terminin ünsürlərinin həm
dünya ədəbiyyatında, həm Azərbaycan ədəbiyyatında paralel şəkildə tədqiq olunmasıdır.
AÇAR SÖZLƏR: simvol, roman, müqayisə.
GİRİŞ
Mövzunun aktuallığı. Tanınmış Argentinalı yazıçı Xulio Kortasarın yaradıcılığında önəmli
yer tutan, 1963-cü ildə yazdığı “Xana – Xana” romanının ilk dəfə olaraq tədqiq olunmasıdır.
Roman həm daşıdığı adla, həm öz daxili rəngarəngliyi ilə seçilir. Tədqiqata cəlb edilən digər bir
roman Aqil Abbasın “Dolu” romanıdır. Hər iki roman vasitəsilə tədqiqatda simvolizm ədəbi
terminin ünsürləri ətraflı şəkildə araşdırılmışdır. Məruzənin əsas özəlliyi aparılan araşdırmanın iki
istiqamətli olmasıdır. Bununla da, aparılan müqayisəli tədqiqat nəticəsində, simvol ədəbi terminin
təzahürlərini aydın şəkildə görmək mümkündür.
Tədqiqat işi. Məruzədə Latın ədəbiyyatından ( X.Kortasar “Xana – Xana romanı) və
Azərbaycan ədəbiyyatından (A.Abbas “Dolu” romanı) seçilən əsərlər əsasında ədəbi termin olan
simvolun xüsusiyyətləri və əsas mahiyyəti geniş şəkildə tədqiq edilmişdir.
Tədqiqat işinin strukturu. Məqalədə tədqiqat işinin strukturu iki istiqamət üzrə aparılmışdır:
1. Xulio Kortasarın “Xana – Xana” romanında simvolizmin təzahür formaları
2. Aqil Abbasın “Dolu” romanında simvolizmin təzahür formaları
Simvolizm bir ədəbi cərəyan kimi XIX əsrin sonlarında naturalizmə qarşı polemikada
yaranmışdır. Bu ədəbi cərəyanın nümayəndələri naturalizmin ifratçılğından qaçmaq üçün həyat
faktlarına qarşı simvolu (ümumiləşdirməni) qoyurdular. Rəhim Əliyevin fikrinə görə, simvolluq
ədəbi obrazın, sözün təbiətindədir, ona görə bundan ifadə vasitəsi kimi ədəbiyyatda ən qədim
vaxtlardan və bütün ədəbiyyatlarda az-çox istifadə edilmişdir.
Bu cərəyanın xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən romanlardan biri də Argentinalı yazıçı
Xulio Kortasarın “Xana-xana” romanıdır. X.Kortasara uğur gətirən “Xana-xana” romanı 1963cü ildə ispan dilində “Rayuela” adı ilə qələmə alınıb. Romanın ingilis dilinə tərcüməsi Qreqori
Rabassa tərəfindən 1966-cı ildə “Hopscotch” adı ilə nəşr edilib. İlk öncə romanın adına diqqət
edək. Yazıçı romanın adını heç də təsadüfdən seçməyib. Romanı diqqətlə oxuyub təhlil edəndə
əsas qəhrəmanlar olan Horasio Oliveyra və Sibiliyanın həyatının başdan-ayağa “xana-xana”
oyununa bənzədiyini görürük. Hamıya bəlli olan “xana-xana” oyunu uşaqların kiçik bir daş
parçasını ataraq, daşın düşdüyü müvafiq xanaya uyğun olaraq hərəkət etdikləri bir oyun növüdür.
Yazıçı bu oyunun timsalında öz romanının xarakterlərinin taleyini yazır. Əsərin adı simvoldur.
Əsas qəhramanı olan H.Oliveyra Parisdə səfil həyat keçirməklə məşğul olur. Həyatı boyu bir neçə
xanımla tanış olan bu şəxs onlarla necə deyərlər “xana-xana” oyunu oynayır. Heç bir xanımda
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qəti qərar tutmayan Oliveyranın həyatı saysız-hesabsız “xanalardan” ibarətdir. O, öz həyatının
əksini Parisdə tanış olduğu Sibiliyada tapır. Təsadüf doğuran cəhət ondadır ki, bu xanım uşaq ikən
sevə-sevə oynadığı “xana-xana” oyununu öz həyatına daxil etmişdi yəni o da, Oliveyra kimi
istədiyi insanla tanış olur, onunla münasibət qurduqdan sonra ayrılır və digərini axtarmağa
başlayır. Hələ on üç yaşı olan zaman bir zənci tərəfindən şiddətə məruz qalan bu qız, öz sevgilisi
olan Oliveyradan heç bir diqqət görmür. Buna baxmayaraq o, həmin insandan Rokomadur adlı bir
övlad dünyaya gətirir. Romanda hər iki qəhrəmanların öz övladlarına açıq-aşkar biganəliyi ön
planda verilir. Buna bariz səhnəni biz, övladının qızdırması olan zaman ona həkim çağırmaq
əvəzinə ana, işığı söndürməyi üstün tutur. O, qaranlığın sanki körpəyə köməyi olacağını deyir.
Oliveyra isə hər zaman bu uşağı istəmədiyini bildirir. Yuxuda belə ona agah olur ki, Oliveyra öz
övladına qarşı hədsiz biganədir. Onun yuxuda çörəyə sancılmış bıçaq görməsi elə onun öz doğma
oğluna işarədir. Bildiyimiz kimi, çörək ruzi-bərəkət mənasını ifadə edir. Oliveyranın yeganə vardövləti onun oğlu idi. Bıçağın çörəyə sancılması onu göstərir ki, o öz çörəyinə - yəni öz övladına
qarşı nankorluq edir.
“Xana-xana” oyununa simvol olan bu roman qəhrəmanları oyuna müvafiq olaraq IX xanada
yer alırlar. Sibiliyanın dediyi kimi Oliveyra səkkiz adamdan sonra onun həyatında sonuncudur –
yəni doqquzuncudur. Oliveyra Sibiliyanın “xana-xana” iştirakçıları arasında olduğunu hər zaman
fəxrlə bildirir. Sibiliyadan sonra dostu Trevelerin həyat yoldaşı olan Talitaya da göz qoyur. O, bu
qadını öz sevgilisi Sibiliyaya oxşadırdı. Onun geyim tərzini və ən əsası Talitanında “xana-xana”
oyununu sevməsi onun diqqətini xüsusilə çəkirdi. Oliveyra deyir ki, Sibiliya kimi Talita da III
xanada uduzurdu. Öz həyatlarının “xana-xana” oyununa bənzəməsindən ilk başda zövq alan, daha
sonra isə mənasız həyat sürdüklərini anlayan hər iki qəhrəman həyatı boyu yaşadıqları ömrün
onlara yalnız təklik gətirdiklərini təəssüf hissi ilə anlayırlar.
Yazıçı təkcə romanın adında deyil, qəhrəmana seçdiyi ad ilə, adın bəzi xüsusiyyətlərini bir
növ personajın xarakterində ifadə edib. Oliveyra adının mənası bədii, yaradıcı, tez-tez səyahət
edən, idealist, humanitar, tələsən, azad bir ruhlu, tez uyğunlaşan, zərif, xeyirxah bir insan
deməkdir[6, 289].
Romanda ötəri də olsa adı çəkilən, yazıçı tərəfindən simvollaşdırılan digər bir nüans Argentinalılara məxsus olan mate içkisidir. İlk baxışda bizə sadə görünən bu içkinin xüsusiyyətlərini
sadalayan yazıçı, matenin antibiotik xüsusiyyətə malik, soyuqdəymə əleyhinə işlənən içki növü
olduğunu vurğulayır. Bu içkini daha çox Oliveyra içir və elə məzh onun simasında yazıçı bu
içkinin qısa və özündə dərin məna əks etdirən simvolikasını “tənha və kədərli olanlar üçün Argentinalıların hədiyyəsi” kimi ifadə edir.
Azərbaycan ədəbiyyatında simvolizm ədəbi cərəyan kimi olmayıb, amma XX əsrin əvvəllərinin müəyyən əsərlərində açıq şəkildə öz təsirini qoyub. Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” pyesi
və Hüseyn Cavidin “İblis” dramı simvolik təsvir üsuli ilə yazılmışdır. C.Məmmədquluzadənin
“Ölülər” pyesinində fanatizmə təslim olmuş müsəlmanlar mənəvi ölülük rəmzi kimi verilib.
H.Cavidin “İblis” dramının adında səslənən iblis obrazı insanın simvolu kimi verilmişdir.
Tədqiqatda əsas diqqət Müasir Azərbaycan ədəbiyyatına aid olan Aqil Abbasın “Dolu”
romanında simvolizm təhlil edilmişdir.
Qarabağ müharibəsi mövzusunda yazılmış, iki hissədən ibarət olan “Dolu” romanı özünün
həm aktual problemləri, həm də bədii strukturu ilə hər zaman diqqət mərkəzində olmuşdur. Əsərin
dolu ilə başlayıb və dolu ilə bitməsi sujet xəttinin quruluşunun qanunauyğunluqlarından irəli gəlir:
“...Qəfildən şəhərdə dolu başladı. Bu dolu bir çoxlarını yerindəcə öldürmüşdü. Yaratdığı dünyanı
onun iradəsi əleyhinə çıxan insanlara qəzəblənmiş Tanrı yorulmuşdu. Qibləsini azmış insanların
üzünü yenidən qibləyə çevirmək üçün bir peyğəmbərə ehtiyac olduğunu görüb mələkləri yer
üzünə göndərmişdi. Dünyada insanlar elə bir duruma düşüblər ki, içlərində nifrətdən başqa heç nə
qalmayıb...” Lakin əsərin sonunda canlanan dolu öz rəmzi xüsusiyyətləri ilə, əsərin əvvəlində
təsvir edilən doludan fərqlənir. Bu dolu vasitəsilə sanki müəllif ermənilər vasitəsilə tapdalanmış
torpağımızın yuyulub təmizləndiyini və saflaşdığını göstərir. Həqiqi dolunun xeyir-bərəkət, su ilə
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əlaqəli olmağı xalq təfəkküründən qaynaqlandığı halda A.Abbasın təsvir etdiyi “dolu” cinayət
törədir, o bununla bütün pisliklərin və günah əməllərin sanki cəzasını verir.
Yazıçı əsərin adında qeyd etdiyi adı simvolik mənada işlətmişdir. Belə ki, o, dolunu tanrıdan
başqa heç bir bəstəkarın bəstələyə bilmədiyi qeyri-adi bir musiqiyə mənalandırır. A.Abbas bu əsər
vasitəsilə əslində dolunun öz xoşuyla yağmadığını göstərmək istəyir, problemin daxili - siyasi
qatlarına nüfuz etməyə çalışır. Yazıçı romanda xüsusilə vurğulayır ki, bütün bu baş verən
hadisələrin kökündə Böyük Dövlətlərin Böyük Saraylarında ssenaristlərin illərlə çəkdiyi zəhmətin
həyata keçməsi dayanır.
Romanda adı çəkilən Drakon ləqəbli Pələng adlı oğlanın timsalında Vətən uğrunda ölən
şəhidlərimizin Vətən tərəfindən daxilinə qəbul edilməsini əks etdirir. Buna bariz səhnə Pələngin
ölən ruhunun anasının qucağına girməsi və ananın balasına çaldığı laylada öz əksini tapır. Müəllif
Ana obrazında Vətəni canlandırır.
Müəllifin romanda komandirlə jurnalist arasında olan dialoqu xüsuilə diqqəti cəlb edir. O,
dialoq zamanı jurnalistə belə deyir: “...Müharibədə üç cür adam var: döyüşənlər, tank belində
şəkil çəkdirənlər, birdə müsahibə verənlər..”. O bununla müharibə adı altında iştirak edən,
özündən razı, əslində isə müharibədə heç bir iş görməyən “dırnaqarası əsgərlərə” istinad edir.
Romanda “Dünyanın ən varlı şəhəri” adı ilə yazıçı Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan,
gözəlliklər diyarı - Qarabağı nəzərdə tutur. Romanda deyilir: “Xalqın çoxu bu müharibəyə
Ermənistan - Azərbaycan müharibəsi kimi deyil, Ermənistanla Dünyanın ən varlı şəhəri
arasındakı müharibə kimi baxırdı”. Yazıçı Dünyanın ən varlı şəhərində artıq bir çox vəziyyətin
dəyişildiyini açıq-aşkar romanda təsvir edir. O qeyd edir ki, Dünyanın ən varlı şəhərində yas
mərasimləri dəm-dəsgahlı keçirilirdi. Ölüləri bəzən yumaqda olmurdu onları elə paltarlı şəkildə
kəfənləyirdilər. Nə üç verilirdi, nədə yeddi. Bircə gün qurulmuş mağarada bir stəkan çay.
Romanın sonunda Dünyanın ən varlı şəhərinin şəhər okenında tək qaldığı deyilir. Bu da səbəsiz
deyil. Çünki düşmənlər (“vətən xainləri”) şəhəri satmışdılar.
Romanda tarixi-siyasi hadisələrlə yanaşı, dahi Xalq sənətkarı Rəşid Behbudovun da adı
çəkilir. Müəllif dahi sənətkarın timsalında Azərbaycanın kişilik və qürur rəmzi sayılan papaq və
xəncərin itməsini və hətta romanın sonunda belə həmin əşyaların tapılmamasını xüsusi bir
incəliklə vurğulayır. Əşyaların sonda tapılmaması, yəni heç kəsə təqdim edilməməsi rəmzi
xarakter daşıyır. Bununla yazıçı torpağı hələ də işğal altında qalmış xalqın milli mənəviyyatına,
qüruruna bir işarə edir.
Romanın I fəslinin sonunda A.Abbas Qədir Rüstəmovun adını çəkir. Qədir Rüstəmovun
səsini dinləyən Tanrı Drakonun fəryadını eşidir. Bu səs vasitəsilə müəllif yaratdıqları ilə bacara
bilməyən Tanrının qəzəbini soyutmaq istəyirdi. Sual doğuran məqam isə odur ki, niyə məhz varlı
balaları qala-qala müharibəyə, qızğın döyüş meydanına ancaq kasıb balaları gedir? Bu sual
çoxlarımızı düşündürür. Cavabı isə çox sadədir: insanların pulun gücü və qüdrətindən gözləri
tutulub, öz Ana Vətənini qorumaq əvəzinə özlərini ona – pula satırdılar və sonrada buna “kişilik”
deyib don geyindirirdilər.
Tarixi elementlərin əks olunduğu daha bir səhnəni müəllif, illər öncə günahsız yerə dustaq
saxlanan M.Müşfiq, S.Mümtaz, N.Nərimanovun, M.Bağırovun, Elçibəyin simasında canlandırır.
Əsərdə Ayna Sultanovanın yoldaşı Həmid Sultanovun qarşısında işgəncəylə döyülməsindən, Xan
qızı Natəvanın qardaşının Nikolay tərəfindən tutulmasınadək olan hadisələr ətraflı şəkildə təsvir
olunmuşdu.
Romanda atalar sözlərinin məhz hadisələrlə əlaqəli şəkildə işlədilməsi maraq doğuran
cəhətlərdəndir: “altda qalanın canı çıxsın”, “qul xətasız, ağa kərəmsiz olmaz”, “Koroğlu deyib
igidlik ondu, doqquzu qaçmaqdır” və s. Bu atalar sözlərinin A.Mütəllibovun vasitəsilə verilməsi o
dövrün siyasi-ictimai mühitini oxucunun gözləri önündə canlandırır.
TƏDQİQAT METODU
Nəzərdə tutulan məsələnin həlli üçün mövzu ilə bağlı dilçiliyin ənənəvi tədqiqat üsullarını
özündə birləşdirən təsviri, müqayisəli-qarşılaşdırma metodları əsas götürülmüşdür. Tədqiqat
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zamanı əsas mənbə kimi Azərbaycan və ingilis dillərində olan müxtəlif tipli lüğət və metodik
materiallardan istifadə edilmişdir.
NƏTİCƏ
Aparılan tədqiqatdan əldə olunan nəticə ondan ibarətdir ki, araşdırma üçün əsas obyekt
seçilən Xulio Kortasarın “Xana – Xana” romanının ilk dəfə olaraq təhlil olunması məsələsidir.
Dünya ədəbiyyatında fərqli yazı üslubuna malik olan bu roman vasitəsilə Simvolizmin təzahür
xüsusiyyətləri məqalədə öz əksini tapmışdır. Araşdırma üçün müraciət olunan növbəti əsər
Azərbaycan ədəbiyyatında öz yeniliyi ilə seçilən Aqil Abbasın “Dolu” romanıdır. Məlum olduğu
kimi ədəbiyyatımızda bu romanla bağlı müxtəlif tədqiqat işləri aparılmışdır. Bu məqalədə isə
romanın təhlilinə fərqli prizmadan yanaşılmışdır. Aparılan tədqiqat nəticəsində simvolizm ədəbi
termininin vasitəsilə hər iki müəllif gizli şəkildə romanın əsas ana xəttini örtməyə çalışmışdır.
Lakin romanı oxduqca əslində simvolizmin daxilində nə qədər böyük bir mənanın yatdığının
şahidi oluruq. Bu ədəbi terminin əsərlərdə istifadəsi bədii əsərlərə fərqlilik gətirir və bununla da
oxucu həmin əsəri oxuduqca sonadək bir növ əsərlə mübarizə aparmalı olur və qeyd edilən rəmzi
simvolların mənalarını açmağa çalışır.
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ABSTRACT
The aim of this thesis is to depict the history of Azerbaijan migrant literature and show how
Azerbaijan society, the longing for the motherland and different point of views to the historical
events are illustrated in the migrant writers` works. The World Wars, fall of ADR, bolsheviks`
attacks on the Azerbaijani people led the migration of some literary and politic figures to the
different countries. Migrant writers started to describe their condition, longing for their country, at
the same time, by depicting their national traditions and customs, they introduced Azerbaijani
culture to the world.
KEY WORDS: MIGRATION, LONGING FOR THE MOTHERLAND,
INTRODUCTION OF AZERBAIJAN TO THE WORLD.
INTRODUCTION
Literary works appeared in migration play an important role in the history of Azerbaijani
literature which is wealthy for its colourful styles and ideas. Azerbaijani migrant literature is not
only wealthy but also ancient. Even in the middle ages significant Azerbaijani literary figures
Hatib Tabrizi and Imadaddin Nasimi lived and created apart from their motherland. From the
beginning of the twentieth century Azerbaijani migrant literature had become fully developing.
Migrant literature had been formed by some creative powers who were forced to leave their
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motherland and move to different countries in the cause of various public and political reasons.
These reasons include standing against tsar Russian colonization policy, supporting the formation
of Azerbaijan Democratic Republic and being captive and living in exile during the World War II.
All these reasons play an important role in the development of migrant literature. Although
Azerbaijan migrant literature is more than five hundred years old, the investigation of it is not that
much. Not taking into consideration of researches that sometimes criticize migrant literature and
evaluate it unilaterally, migrant literature covers more than 30-years period. From the beginning
of independence years, it becomes intensively investigating. In migrant literature longing for the
motherland, different point of views for the historical events are very common. Though migrant
literature is formed and developed in the difficult condition, it has a great role in the introduction
of Azerbaijan to the world.
Azerbaijani migrant literature is divided into several periods and several writers such as
Samad Aghaoghlu, Umm al-Banine, Kurban Said, Almas Ildirim create many literary works in
poetry, prose and literary criticism. The main aims of migrant writers are to describe social,
political and historical condition of that period, to show Azerbaijani traditions and culture to the
world literature and to depict their longing for their motherland.
Umm al-Banine is one of the most prominent representatives of Azerbaijani migrant
literature. She was born in 1905 in Baku but when Azerbaijan Democratic Republic was fallen by
the Soviet Union in 1920, Banine migrated to France and lived and created in Paris till the end of
her life. Here she worked as a shop-assistant, model, secretary, interpreter and eventually became
famous as a writer. In France Banine mainly involved into Russian immigrant writers` group and
wrote some famous works like “Days in the Caucasus”, “Parisian Days”, “A Portrait of Ernst
Junger”, “Foreign France”, “I Chose Opium” and so on. Besides, she was also known as a
translator for her translations from Russian, English and German.
Banine is mostly recognized for her novel “Days in the Caucasus” published in 1945 in Paris.
This novel is written on the basis of author`s autobiography and includes early twentieth century
Azerbaijani history, traditions, way of living and culture of that period in detail. The young
protagonist`s approach to the environment and people surrounded her, the mood of contemporaries and their attitude to the events around them are described in the novel. Additionally, in “Days
in the Caucasus” Banine thoroughly depicts the conflict between Azerbaijani and Armenian
people, the slaughters against Azerbaijani people in Baku, the rise and fall of Azerbaijan
Democratic Republic and, finally, the occupation of Azerbaijan by the Red Army and the
tragedies happened to her family after that which led Banine to emigrate to Paris in 1924.
Banine was born into a wealthy family in Baku, Azerbaijan and in her novel she remembers
her childhood years, their luxurious home and expresses her longing for her motherland with these
sentences: “My friends in the garden were everywhere. They included a pear tree, and bindweed,
and rose bushes, and the pool and even the stairs. I chose these friends myself and was very happy
with them. As opposed to people, they remembered goodness and knew how to be noble. And I
related to them with fondness and care. (Days in the Caucasus)”
Banine`s creativity can be divided into two big parts: works that include Azerbaijan theme,
her childhood years and retrospections and traces of French European life. In “Parisian Days” she
describes her life in Paris, how they become living by selling their family jewels and renting an
apartment in the prestigious 16th arrondissement. She writes: “I have lived in Paris for twenty
years. I have had the most diverse jobs here: model, sales woman, secretary, music teacher and,
finally, writer”. After becoming a writer, Banine begins to establish her independence. “I Chose
Opium” is a testimony of the author`s conversion to Christianity and her quest for spiritual
nourishment.
Although her literary career is mainly autobiographical, Banine always describes herself as a
unity of two great cultures- Eastern and Azerbaijani modern European person! Depicting her
eastern world and explaining the traditions and culture of her country draw her nearer not only to
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the eastern readers but also to the western readers. For this reason, in twentieth century in
Azerbaijani literature, especially in “women`s literature” social-psychological condition may not
be introduced precisely like Banine.
RESEARCH METHOD
This work is written on the basis of different sources and comparison of different articles and
materials. While writing this thesis, psychological and historical methods are widely used.
Writers` conscious and unconscious mind, their mental breakdowns and depressions are
researched with the help of psychological method. Historical background of the period, the
influence of conflict between Azerbaijani and Armenian people and the rise and fall of Azerbaijan
Democratic Republic are analized by using historical method.
CONCLUSION
In conclusion, this work describes the migration period in Azerbaijani literature and shows
the real situations, conditions and feelings of the migrant writers. During that period, several
writers immigrated to various countries and started to live and create there. In this thesis the
migrant writer Umm al-Banine`s creativity is investigated on the basis of her works like “Days in
the Caucasus” and “Parisian Days”. She unites both eastern and western psychology in her works
and is considered as one of the greatest representatives of Azerbaijani culture to the world
literature
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ABSTRACT
The wordstock of English is full of colourful words that have more than one meaning. The
meaning of this words changed through years, centuries. Invasions, development in nations,
migration are the main triggers for the meaning changes in the English language. The interesting
point is that there are some words their second meaning is completely opposite to their first
meaning. Some words got narrower; others got broader meaning. Some archaic words are used as
daily used words. Generally, the main question is that if old population of England would
understand modern people or not, despite the fact that both talked or still talks in English?!
KEY WORDS: the English language, the first meaning, the second meaning, archaic
words, narrower meaning, broader meaning
INTRODUCTION
We all know that English is the international language which is spoken around the world by
most population of the different nations. Even in some countries it is the second native language
like Barbados, Dominica and others. Anglo-Saxons were ancestors of the habitants of England
and their language was root of English. When ancient Anglo-Saxon tribes invaded other
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countries, their old English were spread, even managed on these countries’ culture, speech and
life side. That was one of the reasons that English is popular over the world. It can be questioned
if outlander languages impressed English through the years? You are going to find key answer to
this question in my article.
This article contains abstract, key words, introduction, researching methods, conclusion, and
references.
RESEARCH METHODS
Cognitive-linguistic method, descriptive method and comparative method have been
used for research in this paper.
In the word stocks of some countries’ native language, we can encounter abundance of
English words very often. The people of these countries use these words without any difficulties
although if we were in ancient or Middle Ages, even the native speakers of English would not
understand each other. They would communicate barely. Why modern people would not
understand each other if they both are English? What is the reason for this? The answer is here.
The main reason is that the English language had encountered may changes through the ages as
other languages. Some words got new meaning that we call it second meaning. For instance, a
word means completely different thing from its first meanings. The trigger for these changes is
invasions by other countries, mix of different nations, migration, impression of other languages
like French, German, Latin, and etc. In my article you will learn the first and second meanings of
some English words.
Nice- has positive meanings and simply means beautiful, alright. This adjective of English
word stock had got different meanings in divergent centuries. The root of the “nice” came from
Latin word “nescius” that meant negative term like ignorant, stupid. In 14th and 15th centuries,
adaptation form of “nescius” got positive meaning that meant well dressed, shy. In 16th century, it
was used to illustrate polite society and as a good manner that the meaning of 16th century “nice”
was familiar with its modern meaning.
Awful- it will be bewildered that this word’s first meaning is opposite to its modern meaning
like nice’s. In old English “awe” referred to terror, fear and dread. In mid-1700s it was morphed
the word “wonder” and “awful” and “awesome” became synonyms. Year-by-year it took negative
meaning and now “awful” means extremely bad, “awesome” means extremely good as
completely opposite words though they were close friends in the ancient language. For sample,
how awful your pen is!
Girl- in its first meaning, girl described child or young people. In “Canterbury Tales” by
Geoffrey Chaucer girl was used in the meaning of child and young people. Later, it got its second
meaning as a maiden that is the same with its modern concept. For instance, you are the cleverest
girl I have ever seen.
Naughty- In 1300s “naughty” was used as “nauty” meant nothing referred poor or needy
people. In 1400s it was changed a little bit that meant “morally bad, wicked”. In 17th century it
got gentler meaning that was applied for the children as synonym of badly behaved, mischievous.
Now the sameness is observed between 17th and new-day meanings. For example, my little
cousin is so naughty.
Merry- in Old English “merry” meant something short or brief. Old people considered
something short or brief is pleasant. In it is modern meaning the word “merry” describes joy, fun,
full of merriment, lively. For example, Merry Christmas. The word “short” changed its meaning,
too. In old English “short” meant sliced off.
Fine- the base of the word “fine” came from French word “fin” that means the end. This
word was included into the word stock of English and got new meaning. Now “fine” describes
highly quality and means the best. For instance, I feel fine and dandy.
Fantastic -the root of the “fantastic” comes from French word “fantastique” and it was used
in the Medieval Latin and the Greek language that in all of them it referred something beyond
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reality and exists in only imaginations. The word “fantastic” only recently – after 1930s took new
meaning and become synonym of wonderful or extremely good. For example, we had fantastic
days in the village of Shaki.
Fruit – in Old English the word “fruit” meant offspring that referred the son or the daughter.
Now, it has another meaning that is soft part of the plant containing seeds.
Blow – meant to produce flower or be in the flower though means a strong wind.
Commend – meant entrusting someone or something to, now means praising formally or
officially.
Dark – in Old English “dark” was used as synonym for ignorant, but its new meaning is with
little or no light that is somehow similar to its first meaning as dark mind.
Degree – was official rank for old language, is level of something that both meanings are
similar.
Through the years the narrowing and widening were observed in the meaning of the words.
Narrowing happens when the word was used in general and quite wide meaning, but day-by-day
it lost its some meaning and now means only special, specific terms or objects. For instance, the
word “meat” was used for all kind of food, but later its meaning narrowed and now meat is used
for the flesh of any domestic animals like poultry. Let us take passenger as another example. In
the Old English passenger was inclined to any traveller. After its meaning became narrower,
passenger means person walking from one place to another in a vehicle like boat, plane. In
narrower meaning there must be relation between first and second meaning.
Broader meaning is widening of the meaning by getting new idea. For example, in the Old
English “split” referred to a ship breaking on a rock. Through years its meaning encountered
widening and now split means anything that broke completely apart. Another sample for broader
meaning is the word “desire”. In the Middle Ages “desire” was astronomical term meant “staring
at the stars”. During years it got new meaning and now means “to want something very much”.
The ancient and modern meanings of some words are the same. Here are some of them:
strong, water, be, beam.
There are some ancient (archaic) words are identical to the contemporary words. Here are
some:
1. Eald – old 6. Widuwe – wife
2. Brodor – brother 7. Wif - wife
3. Hus – house 8. Wifmann – woman
4. Nett – net 9. Apostol - apostle
5. Riht – right 10. Cealc – chalk
“Creaft” is Germanic rooted word that meant “an art” or “science”. The words Astronomy
and Arithmetic were created based on this word. They used “star-craft” or “tungolcraeft” instead
of “astronomy”, and number craft or “rimcraeft” instead of “arithmetic”.
CONCLUSION
It is incontrovertible fact that the English language has very colourful and rich word base.
Some words came from different nations and were included in the English word stock. This case
makes learning English more facile. This is one of the main reasons that English is international
language.
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XÜLASƏ
Tədqiqat işi amerikan ingiliscəsində istifadə olunan metonimik ifadələrin yaratdığı variativliyin təhlilinə həsr olunmuşdur. Təhlilin aparılmasında əsas məqsəd ifadə olunması nəzərdə tutulan
fikirlərin müxtəlif diskurslarda metonimik ifadələrlə məcaz dili səviyyəsində necə ifadə olunduğunu araşdırmaqdır. Tədqiqat işinin yeniliyi və praktik əhəmiyyəti ölkəmizdə amerikan ingiliscəsinin tədqiqinə müəyyən töhvə vermək, aparılan araşdırmalara yardım etməkdir. Məlumdur ki,
ölkəmizdə ingilis dilinin amerikan variantının araşdırılmasına yalnız son dövrlərdə müəyyən
qədər diqqət yetirilmiş, bu mövzuya tədqiqat işləri və məqalələr həsr edilmişdir. Tərəfimizdən
aparılan təhlillərin də həyata keçirilməsinin əsas üstünlüyü qeyd edilən istiqamətə diqqət
çəkməkdir. Tədqiqat işinin sonunda əldə olunmuş nəticələr ondan ibarətdir ki, hər bir xalqın
yaratmış olduğu mədəni variativlik həm onu digər xalqlardan fərqləndirir, həm də bu variativliyin
digərləri tərəfindən qəbul edilməsinə zərurət yaradır. Müşahidə olunan hər bir variativlik müxtəlif
səviyyələrdə özünü biruzə verə bilər. Burada əsas yeri dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsində və
vəhdətində üzə çıxan variativlik tutmaqdadır. Aparılan təhlillər bizə belə bir fikir söyləməyə şərait
yaradır ki, xalqın mədəni variativliyi həm də onun məcaz dilində özünü biruzə verir. Bizim
yönəldiyimiz istiqamətdə isə, bu, metonimik ifadələrin bazasında müşahidə olunur. Göstərilən
nümunələr bu tip variativliyin necə üzə çıxdığını izləməyimizə şərait yaradacaqdır.
AÇAR SÖZLƏR: metonimiya, amerikan ingiliscəsi, variativlik
GIRIŞ
Tədqim edilmiş tədqiqat işinin əsas məqsədi amerikan ingiliscəsində istər məişət
diskursunda, istər siyasi diskursda, istərsədə də bədii ədəbiyyatda geniş istifadə olunan metonimik
ifadələrin yaratdığı mədəni variativliyi təhlil etməkdir. Məlumdur ki, ingilis dilinin Britaniya
variantı kifayət qədər geniş tədqiqatçı kütləsi tərəfindən təhlil olunmuş hesab olunsa da, eyni fikri
amerikan ingiliscəsi haqqında söyləmək mümkün deyil. Bu səbəbdən, xüsusilə ölkəmizdə ingilis
dilinin Amerikan variantının araşdırılmasına xüsusi ehtiyac duyulur. Qarşımızda duran əsas
vəzifələrdən biri dildə müxtəlif metaforik ifadələrin işlədilməsini tədqiq etmək və bu ifadələrin
tərkib hissələri arasındakı əlaqələrin növünü təyin etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə, həm
amerikan ingiliscəsində yazılmış bədii ədəbiyyat nümunələrinə, həm müxtəlif siyasətçi və
aparıcıların çıxışlarına, həm də gündəlik danışıqda işlənən metonimik ifadələrə müraciət
edilmişdir. Tədqiqat işinin praktik əhəmiyyəti bu sahədə gələcəkdə aparılacaq təhlillərə müəyyən
töhvə verməkdən ibarətdir. Təqdim etdiyimiz tədqiqat işində xeyli sayda metonimik ifadə
nümunəsindən istifadə edilmiş, hər bir ifadənin təkib hissələri arasındakı əlaqələrin növü qeyd
edilmiş və nümunələrdəki metonimik əlaqələrin izahı təqdim edilmişdir.
TƏDQIQAT METODU
Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün əsasən, amerikan ingiliscəsində yazılmış bir neçə
bədii əsər nümunəsindən istifadə edilmişdir. Bununla yanaşı olaraq, bir neçə amerikan siyasətçisinin nitqinə də müraciət edilmişdir ki, burada da xeyli sayda metonimiya nümunəsinə rast
gəlinmişdir. Eyni zamanda, tədqiqatın aparılması prosesində metonimik ifadələrin tərkib hissələri
arasındakı əlaqələrin növlərinin araşdırılması əsas istiqamət olaraq seçilmişdir. Belə ki, bu
əlaqələrin təhlili məhz dildə variativliyin necə təzahür etməsini izləməyimizə yardım etmiş olur.
Baku Engineering University

195

Baku/Azerbaijan

Dildə geniş istifadə hüququ qazanmış üslubi vasitələrdən biri xüsusi əvəzlənmələr hesab
olunan metonimiyalardır. Metafora ilə metonimiya arasında əsas fərq metaforanın “müxtəlif
koqnitiv sahələrin kəsişməsində yerləşən təsvir”, metonimiyanın isə “eyni koqnitiv sahə daxilində
yerləşən təsvir” hesab edilməsi ilə əlaqəlidir. Koqnitiv dilçilikdə hər iki anlayış “şərti əqli
mexanizmlər” olaraq təsvir olunur. Metonimiya bir-biri ilə əlaqəli olan iki anlayışdan birinin
digərinin əvəzinə işlədilməsi kimi başa düşülməlidir. Belə ki, metonimik konseptlər gündəlik
həyatımızın bir parçası olmaqla yanaşı, hər zaman hərəkətlərimizi və düşüncələrimizi ifadə
etməyə yardım edirlər. Məsələn: “insan”ın əvəzinə “üz, sima”, “tam”ın əvəzinə “hissə”ni ifadə
edən sözlərin işlədilməsi kimi:
Her sister is a beautiful face.
I prefer to have a Steinbeck as a special book of mine.
Bir çox hallarda, bir dildə olan metonimik ifadənin digər dilə məhz metonimik söz birləşməsi
kimi tərcümə edilməsi müəyyən çətinlik yarada bilir. Bunun əksinə olaraq, bəzi hallarda müəyyən
metonimik ifadələr var ki, onlar dil daşıyıcısı olmayanlar tərəfindən rahatlıqla anlaşıla bilir.
Məsələn:
The first violin has the flu.
Of course, I adore playing the first violin again [5, 236].
The saxophone had to leave early.
Bu halda, verilən nümunələrdə asanlıqla “violin”in skripka deyil, məhz skripka ifaçısı;
“saxophone”un isə bir musiqi aləti deyil, həmin alətdə ifa edən şəxs olaraq başa düşülməsi heç də
çətinlik törətmir.
I don’t know who is that Black Belt. A lot of people used to think I was a black belt just
because I was a profissional athlete [5, 237].
Qeyd edilən nümunədə idmançının qazandığı “qara kəmər” onun özünün əvəzinə metonimik
olaraq işlədilmişdir.
Metonimiya tamın əvəzinə hissənin işlənməsi hesab olunduğundan məhsulun əvəzinə
istehsalçının adının, müəssisənin əvəzinə yerin adının, idarə olunan yerinə idarə edənin
işlədilməsi məqsədəuyğun hesab olunur.
We have not met longhairs.
Would you like to buy a Ford?
Wall Street was in great confusion [2, 83].
İnsanlar bu ifadələri anlamaqda heç bir çətinlik çəkmirlər, çünki metonimik ifadələr yalnız
bizim dilimizi deyil, eyni zamanda bizim düşüncələrimizi və davranışlarımızı da ifadə etməyimizə
kömək edir.
When you back bring a photograph?
Bring good opera disks.
Don’t Bring Caruso. He bellows. [E.Hemingway, A Farewell to Arms, ch.2].
I had gone to no such place but to the smoke of café’s and nights. [E.Hemingway, A Farewell
to Arms, ch.3].
Müəllif birinci nümunədə məşhur amerikan müğənnisi Caruzonun oxuduğu mahnıların
diskini nəzərdə tutur, ikinci nümunədə isə, “kafenin və gecənin tüstüsü” desə də, bunun mümkün
olmadığını bilir və bu cümlələrdə “tamın əvəzinə hissə”ni göstərərək ifadə etmək istədiyi fikri
metonimik olaraq oxucuya çatdırır.
Digər nümunələrə baxaq:
There were many more guns in the country around and the spring had come [E.Hemingway,
A Farewell to Arms, ch.3].
The battery in the next garden woke me in the morning and I saw the Sun coming through the
window and got out of bed. [E.Hemingway, A Farewell to Arms, ch.4].
Verilən cümlələrdə “many more guns” dedikdə, silahlar deyil, “silahlı insanlar” nəzərdə
tutulmuşdur. Eləcə də, digər nümunədəki “battery” sözü metonimik olaraq silahın adı deyil, onun
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çıxardığı səs olaraq işlədilmişdir, “the Sun” isə günəş mənasında deyil, onun saçdığı şüa və işıq
mənasını ifadə etməkdədir.
Digər bir metonimik ifadədə “hadisənin əvəzinə tarix” konseptual əlaqəsi öz əksini tapır. Bu
halda müəyyən hadisəni təsvir etmək əvəzinə hamı üçün bəlli olan həmin hadisənin baş verdiyi
tarixi söyləmək kifayət edir. Bir nümunəyə baxaq:
King: Why didn’t we talk about terror, we need 9/11.
I mean you have to have a 9/11 to create we are after-the fact society, aren’t we? [1, 62].
Burada hamı üçün məlum olan, 2011-ci ilin 11 sentyabrında baş vermiş terror hadisələri
nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, hadisənin geniş şərhinə ehtiyac duymayan aparıcı yalnız tarixi –
“9/11”-i qeyd etməklə bütövlükdə həmin hadisəyə istinad etmişdir. Buradakı əlaqə də
“hərəkət/hadisənin əvəzinə tarix”in göstərilməsi üsulunu özündə ehtiva edir.
Üçüncü bir əlaqə növündə isə, davranışın əvəzinə alət və ya bu davranışı həyata keçirən
şəxsin adı işlənir. Məsələn:
Maugham is interesting to read.
The ham sandwich is waiting for his check.
Başqa bir əlaqə növündə isə, “hissənin əvəzinə tam”ın işlədilməsinə rast gəlirik. Məsələn:
To fill a car with fuel.
He walked through the door.
Birinci nümunədə yanacaqla maşını deyil, onun yanacaq doldurulan xüsusi hissəsini
doldurmaq nəzərdə tutulur. İkinci nümunədə isə, qapıdan deyil, məhz qapının açıq çərçivəsindən
keçmək nəzərdə tutulmuşdur. Bu zaman, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, obyektin tam adı
göstərilməklə onun yalnız müəyyən bir hissəsi nəzərdə tutulur [2, 134].
Metonimiya istinad funksiyasını yerinə yetirməklə yanaşı, ifadə olunanla ifadə edən arasındakı praqmatik əlaqəni də özündə şərh etməkdədir. İstinad kontekstdən asılı olaraq və mədəni
faktorların təsirinə məruz qalan “sosial davranışın ifadə forması” hesab olunduğundan, metonimiya sosial və mədəni xüsusiyyətlərin daşıyıcısına çevrilmiş olur. Məhz dil daşıyıcısı olmayanların
metonimiyanı dərk etməsi mədəni faktorların təsirini aydınlaşdırmağa imkan yaradır.
İstənilən bədən üzvünün metonimik olaraq müəyyən kateqoriyalara uyğun olaraq insanları
ifadə etməsi “tamın əvəzinə hissə” prinsipinə əsaslanan metonimiyalardır ki, onlar da fikrin daha
dəqiqliklə ifadə olunmasına yardım etmiş olur. Məsələn:
There were rather a good deal of heads at the university.
In the organization we proposed to hire new blood.
More hands we have, much earlier we finish our work.
Birinci cümlədə “ağıllı insan”, ikinci cümlədə “işçi”, sonuncu cümlədə isə, “fəhlələr, işçilər”
mənasında işlənən nümunələr, insanın bədən üzvləri vasitəsilə fərdləri ifadə etməsi metodikasının
nitqə tətbiqinin bariz nümunələridir.
Metonimiya insanların fikirlərini şərh etməsinə kömək olan, daha dəqiq və konkret
səslənməsinə səbəb olan konseptual vasitədir. Metonimiya həm də insanların kommunikativ
məqsədlərinə çatmaq üçün, nəzərdə tutulan fikrin daha dəqiq və rəngarəng səslənməsi üçün,
insanların düşüncələrini formalaşdırmaq və ünsiyyət prosesini asanlaşdırmaq üçün istifadə olunur.
Bu səbəbdən də, bir çox metonimiyalar birbaşa və hərfi səslənən tərcümə deyil, dolayı və parafraz
olunmuş tərcümə tələb etməkdədir. Metonimiya ritorik təsirə, koqnitiv təbiətə və praqmatik
funksiyaya malikdir. Mədəni xüsusiyyətləri oxşar və yaxın olan xalqların nümayəndələri koqnitiv
anlamda ümumi xüsusiyyətlərə malik olduğundan, belə xalqların nümayəndələri qarşı tərəfin
dilində səslənən metonimiyanın izah və dərk olunması üçün daha çox tərcümə üsulundan deyil,
əvəzləmə üsulundan da istifadə edə bilirlər. Bu cür metonimiyaları H.Zenq “kreativ və ya yaradıcı
metonimiyalar” adlandırır ki, bu metonimiyalar “mədəni yükün daşıyıcıları hesab olunur və fərqli
mədəniyyətlərin daşıyıcıları olan xalqların nümayəndələrinin anlamasına müəyyən çətinlik
yaradır [3, 33-34]. Bununla belə, metonimiya dillərin öyrənilməsində və müxtəlif mədəniyyətlərə
sahib olan insanların nitqinin dərk edilməsində əsas rol oynayan koqnitiv vasitə hesab olunur.
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Amerikan ingiliscəsində işlənən bəzi metonimiyalar vardır ki, müəyyən hadisə ilə bağlı
olmuşdur. Məsələn: “bear jam” dedikdə “traffic jam” (tıxac) ifadəsinə bənzədilərək bir dəfə ABŞdakı Yelostoun parkında hamının ayıya baxmaq üçün toplaşdığı anda yaranmış tıxac nəzərdə
tutulur ki, buradakı konseptual metonimiyada “hadisənin əvəzinə hadisədəki obyekt” prinsipi əsas
götürülmüşdür. Digər bir nümuəyə baxdıqda, “hunchback” (qozbel) dedikdə, “bütövün əvəzinə
bədənin bir hissəsi” işlədilmiş və bu xüsusiyyət həmin insanı fərqləndirməyə xidmət etmişdir.
Digər bir tərəfdən, əşyanın hazırlandığı material həmin əşyanın əvəzinə işlədildikdə,
metonimiyanın digər bir növü meydana çıxır. Məsələn: “bearskin” dedikdə, “qara xəzdən
hazırlanmış və daha çox hərbidə istifadə olunan baş geyimi nəzərdə tutulur ki, burada həmin
əşyanın hazırlandığı ayı dərisi xüsusi olaraq vurğulanır.
I have got a good old Christie listed today.
Possibly a Salingh or a Steinbeck who I would have been discovering just around then, or a
good old Austen or a Hardy.
Much like when you read a good Dickens?
We adore watching Agatha Christie and have a large collection.
I think the hallmark of his show is the twists and turns that a good Sherlock Holmes or a
good Chandler has [4, 126].
Buradakı nümunələrdə müəllifin adından onun yazmış olduğu əsərin əvəzinə istifadə
olunmuşdur. Belə ki, bir çox hallarda yazıçı və ya şairin adı metonimik olaraq onun əsərlərinin
əvəzinə işlənir ki, hətta sonuncu cümlədə müəllifin əsərinə çəkilmiş film belə təsvir olunmuşdur.
Bəzi hallarda isə, müəyyən insan qrupunu təsvir etmək məqsədilə, həmin insanların birbaşa
əlaqəli olduğu anlayışlardan istifadə olunur ki,bu zaman həmin anlayışın məhz kimlərə şamil
olunduğu oxucuya asanlıqla məlum olur. Aşağıda verilənlər məhz bu kateqoriyadan olan
nümunələri əhatə edir:
Colourblind society – irqi və etnik bərabərliyi tərənnüm edən cəmiyyətin üzvləri.
Coyotes – ABŞ-dakı cinayətkarlar və qeyri-qanuni işlərlə məşğul olan mühacirlər.
The five-civilized nations – yerli hinduların digərlərindən fərqlənən və daha təkmilləşmiş
hesab olunan 5 azsaylı etnik qrupu – Cherokee, Chocktaw, Chickasaw, Creek, Seminole. Onların
kənd təsərrüfatındakı bilik və bacarıqları gəlmələri təəccübləndirdiyindən bu tayfaları
digərlərindən fərqləndirmək məqsədilə işlədilmişdir.
Founding Fathers – ABŞ-ın və onun Müstəqillik Deklarasiyasının baniləri (G.Washington,
J.Adams, T.Jefferson, A.Hamilton, J.Madison və s.).
Ku Klax Clan – qaradərililərin və yəhudilərin əleyhinə çıxış edən ağdərililərdən ibarət insan
toplusu.
Uncle Tom – H.B.Stounun quldarlığın əleyhinə yazmış olduğu “Uncle Tom Cabin” (1852)
hekayəsinin qəhrəmanı.
Yankee – kontekstdən asılı olaraq bu ifadənin mənası dəyişə bilər. Belə ki, ABŞ-dan kənarda
bu söz amerikalıları təsvir edir. ABŞ-da isə, bu söz yeni kəşf edilmiş ərazilərə gəlmiş “yeni
ingilis”ləri təsvir etmək üçün işlənir.
Nümunələrdən də göründüyü kimi, məhz amerikan ingiliscəsində geniş yayılmış bu ifadələr
dildə mədəni variativlik yaradan metonimiyalar hesab olunur ki, burada əsas fikir ABŞ-ın tarixini
və mədəniyyətini bilməyimizi tələb edir. Bu faktları bilmədiyimiz halda, metonimik ifadələrin
özündə ehtiva etdiyi fikirlərin oxucuya və ya dinləyiciyə çatdırılması müəyyən çətinliklər yarada
bilər.
NƏTICƏ
Qeyd edilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, dil və mədəniyyət müxtəlif
vasitələrlə əlaqələndirilir və bu əlaqələr fərqli aspektlərdən tədqiq oluna bilər. Son dövrlərdə
inkişaf etməkdə olan koqnitiv dilçilik elmi bizə dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin həm
universal aspektdən, həm də mədəniyyətlərarası ünsiyyətin səbəb olduğu variativlik aspektindən
araşdırmağa şərait yaradır. Müxtəlif mədəniyyətləri təmsil edən insanlar öz konseptual
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bacarıqlarından eyni dərəcədə istifadə etmədiyindən, hətta universal sayıla biləcək metafora və
metonimiya nümunələri də özünəməxsus xüsusiyyətlərinin köməyi ilə variasiya yaradır. Müxtəlif
millətlərin tarixi, sosial-mədəni konteksti, mədəni xüsusiyyətləri bir-birindən fərqləndiyinə görə
onların yaratmış olduğu konseptual metafora və metonimiyalar hər bir mədəniyyətə uyğun
formalaşır. Metonimiyanın bir üslubi vasitə olaraq ritorik, koqnitiv və praqmatik funksiyaları hər
zaman mədəniyyətlərin fərqli olduğu anlarda müxtəlif mədəniyyətlərin təmsilçilərinə bu ifadələrin
mənalarını anlamağa yardım edir.
Metonimiyanın təsvirində mənbə konseptindən hədəf konseptinə doğru gedən təsvir
prosesində ümumi və universal biliklərə, zəngin dünyagörüşünə və mədəni sferanı əhatə edən
məlumat bazasına malik olmaq labüd hesab olunur. Belə ki, yuxarıda verilən nümunələrdən də
aydın olur ki, qeyd edilən bütün dialoqlardakı şəxslər eyni mədəni biliklərə sahib olduqlarından
onların ünsiyyəti uğurlu alınmışdır. Əks halda, yəni tərəflərdən birinin labüd biliklərə malik
olmaması fikirlərdə ifadə olunan metonimik ifadələri anlamamasına və nəticədə çaşqınlığın
yaranmasına səbəb ola bilərdi. Deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlirik ki, metonimik təsvir
proseslərində, xüsusilə danışıq diskursunda ümumi biliklərlə yanaşı xalqın mədəni variativliyini
əhatə edən müəyyən məlumata malik olmaq məsələsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Metonimik təsvirdə mənbə konsepti hədəf konseptini aktivləşdirir, eyni zamanda mənbə
konseptinin konseptual məzmunu baş verən bu prosesdə fəal iştirak edir və fikrin izahında və
şərhində özünəməxsus rol oynayır. Məhz bu ardıcıllıqla davam edən prosesin sonunda
kontekstual məna dinləyiciyə və ya oxucuya çatdırılır. Bir çox hallarda bu ardıcıllığı metonimik
zəncir də adlandırırlar ki, bu da nəticə olaraq kontekstdə ifadə olunan fikrin şərhinə gətirib çıxarır.
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XÜLASƏ
Diskurs hər hansı bir yazılı və ya şifahi ünsiyyətdir. Diskurs həm də dil vasitəsilə düşüncənin
ifadəsi kimi də təsvir edilə bilər. O ən kiçik ünsiyyət aktına aid olsa da, onun təhlili olduqca
mürəkkəb prosesdir.
Kontekst hadisəni əhatə edən və müvafiq şərh üçün mənbələr təqdim edən bir çərçivədir. O
dil nəzəriyyəsinin əsas anlayışlarından biridir. Əksər alimlər kontekst anlayışının yalnız
praqmatika üçün deyil, ümumilikdə dilçilik üçün əsas olduğunu qəbul etsələr də, hələ də əsaslı
kontekst nəzəriyyələri yoxdur.
Diskursun öyrənilməsində kontekst çox böyük rola malikdir, çünki söhbət yalnız sözlərdən
ibarət olmur, situasiya haqqındakı məlumatlar da bura daxil olur. Çox vaxt mənanı sadəcə şifahi
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nitqdən əldə etmək olmur, çünki ünsiyyətə çoxlu semantik amillər təsir edir. Diskursu təhlil etmək
üçün şifahi və ya yazılı dilin sosial kontekstdə istifadəsini nəzərdən keçirməliyik. Bilirik ki,
söhbət bir tərəfin başqa tərəflə müəyyən bir zaman və yerdə, müəyyən məqsədlə ünsiyyətə
girməsi nəticəsində yaranır. Hər bir ünsiyyət aktı diskurs sayıla bilsə də, bəzi alimlər onu dörd
əsas növə bölüblər:mübahisə, nəqletmə, təsvir, izahetmə. Bir çox ünsiyyət aktında bu növlərdən
bir çoxu icra edilir.
AÇAR SÖZLƏR: kontekst, diskurs, praqmatika, diskurs təhlili, əlaqə
GİRİŞ
Pragmatics explores how context affects meaning. According to current theories of context,
the context consists of information that can be localized in individual speeches. Current theories
of discourse, however, argue that discourses have global significance that is not so localized.
Discourse and context are closely related because context plays an important role in discourse
analysis. Discourse creates context, and context also helps to interpret the meaning of words in the
discourse. Contextual information is the basis of discourse analysis. When applying context
theory to the field of discourse analysis, we must take into account not only the discourse itself but
also the context in which the discourse takes place. Before analyzing what the context is and how
it relates to discourse analysis, we need to glance at what the discourse analysis is.
According to Van Dick, the discourse can be very abstract when it comes to common topics,
but it is more specific when it comes to specific people, actions and events (4). As an example, we
can show news and daily conversations. Zelig Harris introduced the term discourse analysis in
1952 as a means beyond the sentence level to analyze related speech and writing. Discourse
analysis covers the relationship between language and the context in which it is used. It explores
how meaningful and unique the language is for users, from the subject, social and psychological
points of view.
In the 1960s and 1970s, discourse analysis began to be applied in many areas, including
linguistics, semantics, psychology, anthropology, and sociology. Discourse analysts analyzed all
types of written text and spoken information from normal speech to high-level conversation.
These analysts included the influential linguistic philosophers of that time, Dell Hymes, Austin,
Searl, Grice, and many others. Today, the idea that “context is the basis for discourse analysis” is
highly supported by many researchers, too.
According to our findings, there are three main points in discourse analysis. In the first place,
the sentence should be taken as the main level in which the grammatical or semantic meanings
arise. Secondly, ideas and shared experiences play an important role in discourse analysis. The
third is the concept of context. In other words, according to the Discourse Analysis, the full
meaning of the discourse emerges not only from the sentence but also from the context, which
indicates the importance of the context in the analysis of the discourse.
The context is important for two reasons, as it helps to understand the function of the
language and at the same time creates a central connection between “what is said” and “what is
understood” in oral and written discourses. According to Paltridge, word, phrase, and other
language skills that are essential for successful communication play a key role in discourse
analysis. Besides, he adds that discourse analysis takes into account the relationship between
language and the social and cultural contexts in which it is used (5, p 123). Also, understanding
the relationship between language and context is important for understanding the connection
between what is said and what is understood in spoken and written discourses. It is also worth
noting that the answer to the question of why the unity of the discourse is caused, in general, is
impossible without context. Therefore, it can be concluded that the context is the basis for
discourse analysis. In the next sections, we will explain their relationship.
What is the context? To put it simply, the context is where something exists or occurs.
Linguistically, it is part of the discourse that encompasses any language unit and helps define its
interpretation. People know how to interpret an idea in their language instinctively in the
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communicative situation they are in. The issue is that when an air traffic controller tells the pilot
“The runway is full at the moment”, the pilot understands that it is not possible to land the aircraft.
However, when a person tells someone waiting at the airport this sentence, it is not an instruction
for the plane to land, but it explains the reason for the delay of the plane. That is, the same
sentence expresses different meanings in different situations. From this, it is clear that the context
is important for understanding and interpreting the meaning of what is said.
In this article, we will approach this issue both pragmatic and socially-cognitive aspects.
From the pragmatic point of view, there are the following types of context: physical context,
linguistic context, social context, epistemic context.
The physical context encompasses the physical things that surround the speaker and the
hearer during the communication process. For example, what objects are seen around, where
communication occurs, what is happening around, and so on.
a) I want that book. (with pointing)
b) Be here at 10:00 a.m. today. (time / place definitions)
In the linguistic context, the conversation involves the previous talk. That is the so-called
“history” of what has been said so far.
a) I can’t believe he said that!
b) If your dad heard you talk like that, he’d wash your mouth out with soap!
The social context includes the social relationships of the people who communicate.
a) Mr. Rector, stop bugging me and go home. (It is impossible to say this sentence to the
rector.)
b) I do hereby humbly request that you might endeavor to telephone me with news of your
arrival at your domicile when such arrival occurs. (When you say this sentence to a friend, it
sounds weird)
The epistemic context includes the knowledge and beliefs of the speaker and the listener.
We can list a few reasons why context is important in discourse analysis. The meanings are
based on the context first. Therefore, it is wrong to separate the context from discourse analysis.
Recall the example mentioned above, when someone says, “The runway is full,” in the context of
a normal person or passenger, the flight is delayed, but in the context of aviation, it means
something completely different. For a pilot, this means that the runway cannot be used to land the
aircraft. Consider another example. The OIC is interpreted as “Oh, I see” during the
correspondence, but this abbreviation can be interpreted as “Islamic Cooperation Organization” in
newspapers. The phrase “The bus is late” can be understood as someone complaining that the bus
is delayed, but it can also be used as an explanation for the reason for the delay. Different contexts
create different meanings and definitions. This implies that it is impossible to interpret the
meaning of conversation out of context because contextual meaning is part of the overall
meaning.
For us, the participants of the discourse are very much dependent on the communicative
situational model. This idea is also supported by Van Dick. Therefore, the function of the context
is, first of all, to define the functions of language use. The context also influences how and which
language is used. The point is, everyone is born into a culture. In Azerbaijani culture, children
should be courteous and respectful when speaking to adults. Also, it is unacceptable for the young
to call elderly people or parents with their first names in Azerbaijani culture. Whereas, in the
culture of English it is ordinary. The context here is culture. This suggests that if the
context/culture changes, the use of the language will also change. Culture shapes the way people
use those oral and written discourses that are specific to that culture. From the language of
communication, we can determine which area, culture, region, race or religion they belong to.
Context has never been a stand-alone research area because all discourses occur in a single
situation and each discourse is influenced by participants, their goals and their origin, which is
why the texts and discourses are always explored together.
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As a concept, the context appears with different meanings in different areas. “Contextualism”
is abstract, structured, formalistic, but also emphasizes that all phenomena should be studied
“about a particular situation or environment”. This theory argues that “participants of
communicative situations” are necessary, not situations. One of the aforementioned features of the
context is that they are the product of "subjective interpretation" that continues in given situations.
There is an initial assumption about context models which indicates their being “egocentric”.
What categories of experience are included here and how they are set up is the product of the
“Self”. It is thus argued that contextual models constitute the “basis for the formation of deictic
expressions” because the “subjective explanation” of the context defines them as “dynamic
participants.”
Along with this, the hypothesis that categories such as sex or age affect context models more
than height and weight raises the question of why this happens. For example, we avoid talking
about foods when speaking to an overweight colleague without weight complex. The answer is
that every time a speaker does not create a new mental model, he uses the categories of
experience he had previously learned. Sometimes, of course, memory is involved in this process,
but a habit that is not usually related to memory is included here, for example, a young man
accustomed to saying “yes, no,” also incorporates these elements of social relations in his context
models. That is, it increases the ability to access models stored in memory. That is, if the people
with neurotic and personality disorders store their context models in the memory and remember
when appropriate, this may give us a foundation for a different approach to communicative
disorders, a common theme of clinical pragmatics and psychotherapy. For example, persistent
mental models of pain, suffering, and stress caused by violence can be elements of a
communicative context that can be remembered and applied in later communicative situations.
TƏDQIQAT METODU
The method used for the research is case study because a case study is a research strategy and
that investigates a phenomenon within its real-life context. A case study research can be single or
multiple case studies, includes quantitative evidence, relies on multiple sources of evidence and
benefits from the prior development of theoretical propositions. So it is the best option for the area
of our research.
NƏTICƏ
If the contexts are assumed to be the basis of the discourse, the discourse can also be said to
represent the context. However, some think that this idea isn’t pragmatic, but semantic, and they
are wrong. Because, the indicators show the existence of a referent that must be expressed by the
listener concerning “existential conformity,” which is a pragmatic attitude. Thus, the symptoms of
any disease are linked to the condition of the disease and the symptoms point to the disease. If the
aforementioned disease is a mental pathology, it can form part of the context and be expressed in
speech. Here, one thing remains hidden. The problem of “contextual restriction for topics” does
not correspond to the statement that “topics are an integral part of text or conversation, not
context.”
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI
1)
Austin, J. L. How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press. 1962.
2)
Van Dijk, T. A. 1977: Text and Context. London: Longman.
3)
Van Dijk, T. A. and Kintsch, W. Strategies of Discourse Comprehension. NewYork:Academic Press. 1983
4)
Hymes, D.H. 1966. Two types of linguistic relativity, in W. Bright (ed.) Sociolinguistics (pp. 114-158). The
Hague: Mouton.
5)
Paltridge B., Discourse Analysis: An Introduction (2nd Ed.) London, Bloomsbury Academic. 2012. Pp. Vi, 282

Baku Engineering University

202

Baku/Azerbaijan

SOME SIMILAR AND SAME MATTERS BETWEEN THE WORD
STOCKS OF ENGLISH AND OTHER LANGUAGES
LALA HAJIZADA
Baku Engineering University
Pedagogical faculty/English language and literature
www.lale.hacizade.99@gmail.com
BAKU, AZERBAIJAN

ABSTRACT
There are many languages in the world. They have some similar, different and the same
characteristics. They can be similar in terms of pronunciation, grammar, vocabulary and so on. As
one of the widely used language, the English language has also some similarities and sameness
with other languages. For example, grammar-wise all of the Scandinavian languages (Swedish,
Norwegian and Danish) are very similar to English. English has some pronunciation similarities
with Latin, Roman, Greek, French, German, and so on. The English language has some
similarities and sameness with other languages in terms of vocabulary as well. This happens
because of borrowings or even accidentally.
KEY WORDS: languages, the English language, borrowings, false cognates
INTRODUCTION
The main purpose of this article is to show some similarities and sameness between the
English language and other languages, especially in terms of vocabulary. Analyzing languages
deeply, comparing them can help us to know our research field language better. As one of the
main languages of global world, we should analyze the word stock of the English language as
well. There are many borrowings and false cognates in English. Analyzing them will aid us to
know English deeply and give us subtle information about other languages.
This article contains abstract, key words, introduction, researching methods, conclusion and
reference.
RESEARCHING METHODS
Cognitive-linguistic method, descriptive method and comparative method have been
used for research in this paper.
So far have there been thousands of languages in the world. Some of them are still actual and
spoken by many people. Approximately, 7111 languages are spoken today (https://www.ethnologue.com/guides/how-many-languages). Each of them is special for some aspects. Nonetheless,
these languages have some similar and dissimilar characteristics and these features may be
defined in terms of different matters. For instance, some languages are similar in terms of
pronunciation, some are similar in terms of grammar, some are similar in terms of vocabulary etc.
or vice versa. The English language, as one of the widely spoken languages, has some similarities
with other languages. For example, grammar-wise all of the Scandinavian languages (Swedish,
Norwegian and Danish) are very similar to English. English has some pronunciation similarities
with Latin, Roman, Greek, French, German, and so on. This mainly happens in words that are
borrowed from or into English. Thus, this affects the word stock of language. In this article, we
will mention some similarities and sameness between English and other languages in terms of
word stock.
Firstly, there are many international words. International word is a loanword. Loanword is a
word that adopted from one language and incorporated to different languages without translation.
International words occur in several languages with the same or at least similar meaning and
etymology. These words exist in "several different languages as a result of simultaneous or
successive borrowings from the ultimate source" (I.V.Arnold). These words are academy, design,
magnet, police, studio, telephone, visa etc. Although they are the same words, these words may
have different pronunciation and writing forms in diverse languages.
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As mentioned above, borrowings have a big role in the word stocks of languages, in English
as well. Almost 29% of English words have French and Latin origins. Approximately, half of the
1000 most commonly used words originate from French. Here are some examples of borrowed
words in the English language:
1. Anonymous. This word comes from the Greek word “anōnumos”. In Greek it has similar
meaning to English meaning. Anōnumos means something or someone without a name.
2. Cigar. The English borrowed this word from Spanish. Its Spanish equivalent is “cigarro”.
This word is borrowing in Spanish as well. It comes from another foreign language named
Mayan. In this language the word is “sicar”. In three languages, the word has the same definition
as “rolled dry tobacco leaves that people use to smoke”.
3. Cartoon. The word “cartoon” comes from the Italian term “carton”. Initially, in Italian it
referred to a drawing on hard paper. In 1832 it was transformed into comical representation. In
English it has the same meaning like “humorous drawings in a magazine or newspaper”.
4. Lemon. This word originates from Arabic. In Arabic it is “laimun”. In both languages it
refers to yellow citrus fruit. The English borrowed this word post-1400. Another Middle Eastern
language had also influence on it. That was Persian.
5. Ketchup. The word have Chinese origin. Its Chinese equivalent is “ke-stiap”. The word
referred to as a concoction of pickled fish and spices in 1692. Before this, in Western world
people were adding tomatoes to the sauce to create very popular flavoring “ketchup”.
In Turkish and English we may see very similar words as well. During the reign of Ottoman
Empire people were mainly using words originate from Arabic origin. After the decline of
Empire, as a result of Europeanization they began to utilize many European origin words, mainly
French. Thus, in both Turkish and English there are many French origin words and this gives rise
to many similarities between these languages. Here are some samples: action – aksiyon (French),
acid – asit (French), interesting – enteresan (French and Latin), exaggerate – egzajere etmek
(Latin), nuclear – nükleer (French), transcription – transkripsiyon (French), bicycle – bisiklet
(French) etc. The Turks are still using some Arabic origin equivalents of these words as well.
They use faaliyet instead of aksiyon, abartmak instead of egzajere etmek, velespit instead of
bisiklet and so on.
Additionally, in English there are Turkish origin words. For instance, aga, casaba, lackey,
odalisque, yogurt and so on. Some of these words directly come from Turkish to English.
However, some of them come from Old French or Russian but still they originate from Turkish.
There are some words that have the same or similar pronunciation forms and meanings but
they originate from different languages. They can be within the same language or from different
languages. Such kind of words are called false cognates. For example, the English word dog and
the Mbabaram word dog have exactly the same meaning and very similar pronunciations, but by
complete coincidence. In Persian there is a word “bad” as well and it has the same meaning with
English “bad”. However, this is regarded by linguists as a coincidence too. Other coincidental
matches are Korean “mani” – English “many”, Maya hol – English “hole”, Chinese “pei” –
English “pay” etc. Likewise, English “much” and Spanish “mucho” which came by their similar
meanings via completely different Proto-Indo-European roots.
CONCLUSION
Consequently, a language is enigma or closed box. When you open one part, other parts
begin to open. To my mind, if we want to open all parts, we should analyze languages as much as
we can. That can make us better linguist. Additionally, knowing one language and analyzing it are
not enough. When we analyze all languages together, compare them and find some similarities,
differences and even sameness, we can analyze our first language or language that is our field
very well and deeply. The English language, as one of the widely spoken languages, may have
some similarities with other languages. Even if it happens coincidentally or not, they help us to
learn and know English very well and give subtle information about other languages as well.
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ABSTRACT
ICT (Information and Communication Technology) has been a central fundamental and
necessary perspective of learning in the global sphere these days. Remarkably, the use of ICT is a
crucial subject matter in language learning and education. In this paper, we come across more
discussions of technology related to teaching English language skills. It examines and compares
several findings and researches about the impact of ICT on teaching and learning.
KEY WORDS: EFL, English language teaching, ICT, ICT in education
In today’s modern world, the significance of acquiring the English Language cannot be
dismissed ever since it becomes the largest common language spoken globally. It is a fact that
English is the mechanism of guidance in education in most universities and higher education
institutes of the world. Most of the content unfolded on the internet is in English, therefore
acknowledging English will concede any individual access to an incredible mass of data that may
not be otherwise feasible.
Over the past years, exploring up-to-date instruments to advance language teaching has been
the primary objective of instructors. Based on the previous researches and investigations, there is
a general belief that technological changes brought new breath not only in people's everyday
life but also in their process of learning. In this developing educational scope, a considerable
amount of study has admitted that Information and Communication Technology (ICT) plays an
undeniable role in the branch of teaching English as a second language. With the flourishing of
ICT as a new tool in language teaching, EFL teachers and methodologist are foreseen to utilize a
new opening of integrating fundamental ICT skills in the EFL classroom. Cetto (2010, p.121) puts
forward, “In my experience, technology has broadened the spectrum of interaction while
empowering the students’ learning process by providing better opportunities for language usage”.
Undoubtedly, using technology has positive effects on teaching and learning the English
language.
Now, instructors of English around the world are inclined to apply communicative teaching
and learning, rather than the conventional techniques which focus on the teacher-centered
approach and ignore the students' communication abilities. Reversely, ICT supports studentcentred learning together with teacher-student interaction. Moreover, ICT has changed the pace of
teaching approaches to support the objects of his supplies and the basic requirements of his
learners. On the other hand, ICT has provided the students with many possibilities to exercise
English in and out of the classroom. With the help of brand-new technologies, they have time and
autonomy to surmise, reflect and examine what has been transmitted to. The use of ICT in the
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teaching and learning process creates a collaborative learning environment and the teacher is
awaited to be innovative and enthusiastic in his teaching-learning process by integrating ICT. The
employment of ICT gives more possibilities for communication between peer learners: they can
transfer information in real-time, they can engage in blog discussions, work in teams on different
projects, exchange emails, search for data, etc. By using the authentic material provided by the
internet, we will have a better insight into the culture of the country and people whose language
we study (Padurean, Margan, 2009, p.37).
With the the help of ICTs both receptive and productive skills are easily and
effectively measured. The instructors may easily decide and design relevant materials to test
students’ achievement in all skills.
No doubt, ICT is remarkably motivating as it encourages the learners to acquire the language
which is carefully designed to meet the guided intentions. In addition, ICT encourages learner
autonomy as ICT instruments provide learners to take responsibility for their own learning.
Scholars are free to choose the material accessible for their learning styles. Furthermore, ICT
provides authentic conditions and real-life learning environment.
It is not tough to discover investigations concentrating on the application of a certain digital
tool to transform and promote foreign language teachings, such as digital storytelling
(Castaneda, 2013), computer-assisted language learning (Evans, 2009), Technology Enhanced
Language Learning (TELL) and E-learning have been used in English language classroom
(Holmes & Gardner, 2016) or task-based language learning. Computer programs can be adapted
by teachers to fit their students’ needs and levels of language knowledge (Padurean and Margan,
2009). Additionally, these programs and applications provide quick feedback to students’ answers
through error correction and ensure sustained development. They can teach us to learn everything
in a different way and make learning advanced concepts easier.
METHODS
Quantitative research methods such as descriptive survey, causal-comparative and
correlational are used in order to study the process and outcomes of the application of
communicative teaching and learning in practice.
CONCLUSION
Overall, ICT presents a powerful learning environment for learners in the classroom. Many
countries make investments in ICT integration as ICT is viewed as an effective tool for renewing
educational practice in any field. Such governments are aware that modern generation Z want
more of a focus on creativity in the classroom and learn best by doing and creating.
To educate these students effectively, educators may need to develop their pedagogical
approaches in integrating ICT and technology in the learning environment of foreign languages. It
is completely accepted that the application of educational technology and communication into
language teaching provides a flexible and diverse set of technological tools, promotes the critical
thinking skills of students. ICTs should be integrated to foreign language teaching as an effective
supplementary and a valuable complementary teaching tool.
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XÜLASƏ
İngilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatı bilavasitə Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının sonuncu
mərhələsinin təsiri ilə yaranmışdır. Buraya dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan(mış)
azərbaycanlıların ingilis dilində yazdıqları ədəbi yazı nümunələri daxildir. Dil baxımından ingilis
dilinin istər nəzm, istərsə də nəsr yazılarında istifadə edilməsi yaşayış məkanlarında işlədilən dilin
ingilis dili olması səbəbi ilə yanaşı, mövcud şəraitdə müxtəlif faktorların təsiri nəticəsində
əsərlərin ingilis dilində yazılmasının məhz müəlliflər üçün həm spontan, həm də əlverişli olması
səbəbindan qaynaqlanır. Bu qəlibdən olan müəlliflərdən biri də ingilis dilində qələmə aldığı
şeirləri, hekayələri ilə ingilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına töhfə vermiş İranazərbaycanlı həmvətənlimiz Araz Əhmədoğludur. Məqalə Araz Əhmədoğlunun yaradıcılığında
ingilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatının yaranması amillərinin və yazıçının vətənpərvərlik ruhunda
qələmə aldığı bir neçə şeirinin təhlilindən bəhs edir.
AÇAR SÖZLƏR: mühacirət, ingilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatı, mühacir ədəbiyyat,
Araz Əhmədoğlu
GİRİŞ
İngilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının qanadında yaranmış
və indiki dövrdə hələ də formalaşmaqdadır. Beləki, XX əsrin sonlarından etibarən mötəbər
alimlərimizin tədqiqat obyektinə çevrilən mühacir ədəbiyyatımız xronoloji və öz-inkişaf
baxımdan dörd əsas mərhələyə bölünür. Dövrlərin təsnifatını müfəssəl şəkildə təsvir edən
professor Vafiq Sultanlı apardığı tədqiqatlarında sonuncu mərhələnin yaranmasına əsas zəmnin
Cənubi Azərbaycanda İslam rejminin formalaşması, Güneydə yaşayan soydaşlarımızın milli
hüquqlarının, bərabərliklərinin zorakılığa məruz qalması və bunun nəticəsində onların xarici
dövlətlərə mühacir etməsi ilə əlaqələndirir. Onun fikrincə, mühacir ədəbiyyatının sonuncu
mərhələsinin özünəməxsus cəhəti ədəbi yazıların əsas etibarilə Cənubi Azərbaycan ədəbi
potensialından ibarət olmasıdır.
Vaqif Sultanlının şərhi Rəza Bərəhani, Həsən Cavadi, Qulamrıza Səbri Təbrizi, Hadi Sultan
Qurayi, Əsmail Fəqih kimi cənubi Azərbaycanlı soydaşlarımızın yaradıcılığında birmənalı olaraq
öz sübutunu tapmışdır. Onlar dünyanın fərqli ölkələrində azərbaycançılıq, türkçülük məfkurəsi ilə
mühacirət ədəbiyyatımıza töhfə vermişlər. Bununla yanaşı, həmin soydaşlarımızın ingilis dilində
yazdıqları ədəbi əsərləri mühacir ədəbiyyatımızın hazırki mərhələsini daha da xüsusiləşdirmişdir
ki, nəticədə ingilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatı yaranmışdır.
İngilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatının yaranmasının digər bir səbəbi isə Cənubi Azərbaycanda
yaşayan soydaşlarımızın ana dilinə bəslədikləri sevgi və həsrət duyğularından qaynaqlanır.
Beləki, Güneydə doğma dildə yazıb-oxumağa qoyulan məhdudiyyətlər, fars dilinə qarşı
özlüyündə ikrah hissi yaranmış həmvətənlilərimizi başqa bir xarici dildə təhsil almağa, ədəbi
yaradıcılıqla məşğul olmağa sövq etmişdir. Hazırda Xoy şəhərində yaşayan cənubi Azərbaycanlı
həmvətənlimiz Araz Əhmədoğlu və onun ingilis dilində milli-mənəvi duyğular ehtiva edən
yaradıcılığı yuxarıda qeyd etdiyimiz vəziyyət üçün nəzərə çarpan bir örnəkdir.
Əsl adı Abbasəli olan Araz Əhmədoğlu 1968-ci ildə Xoy şəhərində anadan olmuşdur. O, ilk
təhsilini ev şəraitində məktəb təhsili olmayan atasının köməkliyi ilə almışdır. Özünün qeydlərində
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bildirir ki, evimizdə müqəddəs Quran, Hafizin Divanı və atamın birinci sinif iran dili oxu
kitabından başqa bir kitab yox idi. Bir müddət atasının köməyi ilə təhsil aldıqdan sonra Araz
Əhmədoğlu, Xoy şəhərində orta məktəbdə iran dilində təhsilini davam etmişdir. O həmçinin öz
bioqrafiyasında qeyd edir ki, savadlı və çalışqan şagird olmasına baxmayaraq doğma dili, milli
mənsubiyyəti, mədəniyyəti məktəbdəki digər iranlı şagirdlər tərəfindən tez-tez ələ salınır, hətta
alçaldılırdı. Belə təhqirlər nəyinki onun dilinə qarşı, vətəninə qarşı sevgisini azaltmamış, hətta bu
sevgini daha da qüvvətləndirmiş və öz mənəviyyatında kristallaşdırmışdır. Bəlkə də elə bu
qadağaların, lağlağaların nəticəsində o, ali təhsilini həkim-radioloq olaraq tamamlamasına, Xoy
xəstəxanasında həkim vəzifəsində çalışmasına baxmayaraq ədəbiyyata duyduğu xüsusi simpatiya
təzahüründə İngilis dili və ədəbiyyatı üzrə ikinci təhsilini almış, “Araz” ədəbi təxəllüsünü özünə
pay bilmiş, həm doğma ana dilində, həm də ingilis dilində ədəbi yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. O
öz bioqrafiyasında həkim olsa belə daim ədəbiyyata qarşı duyduğu sevgisinə əngəl ola bilmədiyi
üçün ikinci təhsilini məhz ədəbiyyat sahəsi üzrə davam etdiyini, dil baxımından isə fars dilinə
olan nifrəti və İranda Azərbaycan dilində təhsilin qadağa olunması səbəblərindən vadar olub
ingilis dilini seçdiyini qeyd edir. Bəlkə də uşaqlıq və gənclik illərində yer tutan elə həmin ruh
incidici xatirələr, doğma dilinə qarşı qoyulan qadağalar onu çox sonralar-2011-ci ildə “Tərki
Planet” (The Forlorn Planet) şeirini yazmağa sövq etmişdir.
I wish centuries later, I would be born
In a planet absolutely forlorn,
Millions of light year far from ours,
From the towers of powers,
From the high, from the lowers,
Where there were no borders,
No obedience, no orders,
Where there were no oppressors,
No oppressed, no suppression,
Where there’s no discrimination,
No assimilation, no humiliation,
No racist, no racism,
Even no patriotism.
Bu misralarda Araz Əhmədoğlu əsrlər sonra milyon illərlə bizim yaşadığımız planetdən uzaq,
sərhədlərin, qadağaların, həqarətin, çirkinliyin, təcavüzün, ayrı-seçkiliyin, assimiliyyasiyanın,
hətta patriotizmin belə olmadığı tərkedilmiş, kimsəsiz bir planetdə yaşamaq arzusunda olduğunu
sanki hayqırmışdır.
“Bayrağıma Himnim” (My Anthem for My Flag) adlı şeirində isə Azərbaycan bayrağının hər
bir rəngini öz dünyasında möcüzə diyarı kimi təsvir edərək, həmin dünyada sonsuz azadlığa qərq
olacağını bildirir. O bu şeirlə yaşadığı dünyasında olan mavi, şəffaf, sonsuz səmanı, damarlarında
axan qırmızı məxməri qanı, qızılı maralların qaçışdığı yaşıl vadiləri sanki Azərbaycan bayrağının
rəngləri ilə təşbeh etmişdir. Sonuncu misralarda isə illər sonra parlayan ulduz və aypara ilə
birləşib sonsuz azadlığa qovuşduğunu əks etmişdir. Bəlkə də o, bu təsvirin alt misralarında
bayrağın rənglərinin, aypara və ulduzunun birləşib azad olmasını dünyada olan bütün
azərbaycanlıların və nəhayət ay-ulduz olaraq İran-azərbaycanlıların bir gün birləşib vahid azadlığa
çıxacağı ilə əlaqələndirmək istəmişdir.
Since the azure world I was,
Infinite, clean, and clear,
Innocent, such a surprise
That trembled thee in fear.
Thou flooded my blood
Down the valleys and sneered.
Capped the velvet plains my blood,
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My anthem, my flag appeared.
Thou escaped from me, I know,
Like a wild golden deer.
I chased thee for years, though,
My shining star! Oh dear!
Bending bow I got for thee,
Eternally I am free.
“Bu Hökümətsiz Ölkədə” (In This Stateless Country) adlı başqa bir şeirində isə İran
dövlətinin tiranlığın, riyakarlığın, xəyanətkarlığın hökm sürdüyü və bürokratiyanın demokratiyanı
məhv etdiyi hökümətsiz bir dövlət olduğunu təsvir etmişdir.
Ignorance and hypocracy,
Treachery, burocracy,
Have blocked out democracy
In this stateless country!
O şeirin digər bəndlərində isə bu hökümətsiz ölkədə zülmkar aristokratiyanın dini idarəetmə
şəklində maskalandığını, meritokrasiyaya (meritokrasiya insanın rüşvət olmadan, şəxsi
kefiyyətləri, bilik və bacarıqları sayəsində yüksəlməsi, qabağa çəkilməsi deməkdir) vida
edildiyini, ölkənin ancaq farsçılıq ideologiyasını təbliğ etdiyini və bu ölkədə demokratiyanın vəfat
etdiyini qafiyələnən misralarda xüsusi harmoniya ilə ifadə etmişdir.
Tyrannic aristocracy
Turned to tyrants’ theocracy;
Farewell meritocracy
In this stateless country!
Their only diplomacy
Fascism, Farsiocracy;
Peace be upon democracy
In this stateless country!
Araz Əhmədoğlu şeirləri sadəcə sözlərin toplusundan ibarət deyildir. Bu misralar oxunduqca
əlbəttə arxa planda duran hadisələr göz önündə canlanır və oxucu həm müəllifin hissləri ilə
empatiya qurur, həm də şəraiti dərk edə bilir. XX əsrin ikinci yarsında dünya üzrə ən çox
oxunulan və təsirləndirici xüsusiyyətə malik şeirlərin müəllifi Amerikalı feminist şair Andrin Riç
1983-cü ildə yazdığı “Qan, Çörək və Şeiriyyat: Şairin Yeri” (Blood, Bread and Poetry: The
Location of the Poet) adlı məqaləsində öz həyat təcrübələrinə əsaslanaraq şair olması və nə üçün
şeir yazması barədə bu sözləri qeyd edir: “Şeiriyyat indi mənim üçün musiqi və şəkillərdən daha
çox məna ifadə edir. Şeir ifşa etməkdir, kəşf etməkdir, informasiya verməkdir və şeir təbliğ
etmək, öyrətməkdir”.
Bu ifadəyə əsaslanaraq əmin ola bilərik ki, Araz Əhmədoğlu da yazdığı şeirlərində şahid
olduğu, yaşadığı hadisələr barədə məlumat verir, doğma vətəninə olan sevgisini təbliğ edir,
bilavasitə İran hökümətində həmvətənlilərimizə qarşı olan gerçək münasibətləri ifşa edir.
TƏDQİQAT METODU
Tədqiqat müqayisəli, bioqrafik, metodlardan və diskurs təhlilindən istifadə edilərək aparilmişdir. tədqiqat zamani həm azərbaycan dilində, həm də ingilis dilində elmi mənbələrdən
(məqalə, kitab) istifadə edilmişdir. bununla yanaşi yaziçi ilə virtual olaraq əlaqə saxlanilmiş, onun
5 sentyabr 2018-ci il tarixində müəllifə elektron poçt vasitəsilə göndərdiyi bioqrafiya və şeirlər
kitabindan istifadə edilmişdir.
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NƏTİCƏ
İngilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatı müxtəlif səbəblərdən xarici ölkələrdə yaşayan və
yaşamağa məcbur olan azərbaycanlıların ədəbi yazılarında özlərini ingilis dilində ifadəetməsi
sayəsində yaranmışdır. Burada Azərbaycan mühacir ədəbiyyatının təsiri faktı qaçılınmazdır.
Ədəbi yazıların ingilis dilində olması isə yaşayış məkanlarında ingilis dilinin istifadə olunması
səbəbilə yanaşı, bəzən Araz Əhmədoğlu kimi yazıçıların təhsil aldığı sahədən və şəxsi seçimindən
irəli gələn amillərlə də əlaqəlidir. Ədəbi yazıların ingilis dilində olması mövzu etibarilə milli
duyğuların zəifləməsinə təsir etməməklə yanaşı, geniş oxucu kütləsinə xitab etməsi baxımından
əhəmiyyətli hesab olunur.
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ABSTRACT
“Arshin Mal Alan” has been dedicated to criticism of family affairs and relations of
Azerbaijani society at that period, people’s spiritual freedom, Azerbaijani women’s struggle for
their rights. In the foreground, the main characters Gulchohre and Asger represent the miserable
situation of the youth, especially girls, who are going to live their future life according to their
parents’ desire. They are broad-minded youth who want to start their family with the desire of
their hearts. Their behaviours express the main idea. These youth living with romantic feeling,
were not afraid of struggling against old traditions. They are ready to do everything for the sake of
their love. The effect of their attempts on other people creates positive image at the end of the
operetta.
KEY WORDS: FAMILY AFFAIRS, OLD TRADITIONS, STRUGGLE FOR THE
RIGHTS, MARRIAGE.
INTRODUCTION
Prominent Azerbaijani composer and talented dramatist Uzeyir Hajibeyov has been a crucial
figure and founder of national composition school, the author of the first opera in the East. He has
also been the first person who created musical comedy genre. This genre gained new quality with
his pen transforming into strong public satire. One of his world famous musical comedies “Arshin
Mal Alan” which is his third and the last musical comedy, gained great success and has been
turned into a screenplay four times, played in 120 theatre scenes and translated into 69 different
languages. This operetta serves as a valuable source for getting information about Azerbaijani
history, culture, music, unusual clothing and other factors. This is appreciated as a significant
event to open new door to the beautiful Eastern world for us.
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“Arshin Mal Alan” describes the real situation of Azerbaijani families, their approach to the
girls, boys, love, marriage and human rights. Uzeyir Hajibeyov took the topic of the comedy from
real life and wrote its libretto himself. The author takes the positive characters to forefront, and
hides the representatives of old feudal merchant world behind the curtains; these representatives
qualify the youth to be willing to personal freedom and family happiness intuitively. The
participants of “Arshin Mal Alan” represent different categories of society and certain character
types. According to the romantic and enthusiastic main protagonists – Asger and Gulchohre, the
main meaning of life is great and sincere love. Otherwise, being loyal to their traditions is more
necessary than anything for the characters that are belong to old generation.
In the beginning of the 20th century, strong critical objection was formed against old
traditions that were obligatory applied by illiterate rules in family affairs. One of the basic
discussion topics was struggle for women’s freedom and rights. Azerbaijani women did not have
any rights at all: she should be dependent on the will of her parents and their husband. They were
not allowed to go out without chadri, others decided for their fate. Girls got married with the
selection of their parents and their acquiescence did not mean anything for anybody. However
they were not only girls who suffered from those rotten thoughts, but also some men were against
the rules because they could see their wives after wedding. But lifestyle was changing and the
young girls and boys desired to get married voluntary, love and being loved. “Arshin Mal Alan”
depicts the same idea. The main protagonist of Uzeyir Hajibeyov - beautiful and strong-willed
Gulchohre is the new generation representative of Azerbaijani girls who strive for their love.
Another main character Asger also wanted to choose the girl he was going to marry even though
Muslim tradition and rules did not allow to see the girl before the wedding. Two opposite
approaches to the concept of marriage have shown themselves inside of the work in the
conversation between the characters that are belong to different generations and way of thinking.
“The question is that marrying is not an easy business”.
“May your aunt be sacrificed to you, marrying is as easy as drinking water. What is difficult
about it? Look, it does not need a lot of thinking over. Let me go right away wearing my veil, to
choose a bride for you”.
“But how do I know which landlord’s or merchant’s daughter is good so that I can tell you to
go and ask her for me? “Then aunt, I will lose my mind and become mad. It doesn’t work for me.
I have to see the girl myself first, then if I like her, I’ll marry her, if not, then I won’t marry her”.
[3, p. 3]
This conversation between Asger and his aunt demonstrates pitiful case of young men who
desired to marry according to their own approval. On the other hand, his aunt is the real
demonstrator of narrow-minded people who live in the past.
“Then Gulchohra, do you not want to marry at all, but rather stay at home and keep company
to a sack of flour”?
“I don’t mean to say that I want to stay at home all my life and keep company to a sack of
flour. I want to say that one should first see who she’s marrying. She should first see him, to see if
she likes him or not, to get to know him and then marry”.
“You are talking so that I bet even a cooked chicken would laugh at you. Who will you see
within these four walls, poor you, (mocking her) that you can see if you like him or not”?
“Then it’s better to stay at home all your life as a spinster”. [3, p. 8]
Two different world views, existing situation in that time inside of the society have been
shown clearly in these lines.
“Arshin Mal Alan” is a valuable operetta which portrays the real scene of family affairs in
that time, the approach to marriage and love, restricting the rights of Azerbaijani girls and their
attempts to decide for their own fate, oppression of old tradition and their rotten rules, the
possibility of being really happy with the attempt of courageous people in spite of hard and scary
stereotyped mentality.
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RESEARCH METHOD
Several methods have been used to demonstrate the real scene of that period- forced approach
to girls inside of the family, disrespectfulness for personal choices, distinctive views, struggle for
the rights and other factors. Psychological method has been used to show the forced influence into
people’s mind and keeping them aside from what they really want. Historical method has been
utilised for indicating the pitiful situation of that time because of the rules of old traditions.
CONCLUSION
In conclusion, the importance of this search is to demonstrate the characteristics of family
affairs in that period and to show in what ways it is expressed in “Arshin Mal Alan”. The
representation of family relationship in the 19th century by Uzeyir Hajibeyov in his operetta
“Arshin Mal Alan” indicates deeply the real situation of the time, approach to personal choices,
distinctive opinions, human rights and marriage.
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Summary
This article comprehensively illustrates both fiction and non-fiction writing by Peter
Ackroyd in which he places a particular emphasis on exploring and chronicling the city of
London, its history, literature, culture and people. He often does this through depicting the city's
writers and artists as either fictional characters or biographical subjects. Consequently, Ackroyd is
often defined as a 'London writer', and in this he follows in the footsteps of other London literary
figures, many of whom feature in both his fiction and non-fiction: William Shakespeare, Charles
Dickens, William Blake, Thomas More, Thomas Chatterton, John Milton, Oscar Wilde and T.S.
Eliot. Peter Ackroyd`s writing style depicts the author's distinctive narrative strategy and thematic
composition, specifically discursive pluralization, intertextuality. It also shows how the
subversion of these narrative principles induces the hybridization and consequent invigoration of
the historical novel genre.
Keywords: Peter Ackroyd, biographical subjects, London literary figures, modern
English literature
Introduction
1. Peter Ackroyd is one of the UK's most renowned and prolific biographers, with a daunting
back catalogue that includes extensive works about famous British writers, poets, actors, and,
most notably, a mammoth 1,195-page book on Dickens, which mimicked one of his subject's own
sprawling, "baggy monster" narratives and controversially included concocted episodes where
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Ackroyd chatted to Dickens in contemporary settings such as the London Underground or
commented on the process of writing the book. Above all, what makes his books great is his
genius at placing himself inside the character of the person he is writing about and the
identification with his subject. For this reason, I consider my article a good guide for the readers
who are interested in Peter Ackroyd`s biographical fiction and non-fiction.
2. The article provides information about the novels that grew out of biographies and that
display the biographer's concerns with the patterns of history and careful evocations of character
and period written by the award-winning novelist Peter Ackroyd.
3. With both his inventive biographies and his formally diverse fiction, Peter Ackroyd
blends past and present, fact and fiction in his writing. Much of his work revolves around the city
of London, evoked as both a powerful physical presence and as a sinister brooding metaphor,
haunted and animated by its past and its characters, both real and imaginary. On his Guardian
profile Ackroyd comments: "London has always provided the landscape for my imagination. It
becomes a character - a living being - within each of my books" (1). In his varied and prolific
output, Ackroyd has attained both critical acclaim and popularity amongst the reading public:
whether he is writing fiction or non-fiction he undertakes extensive, meticulous research,
producing work that is extremely knowledgeable and scholarly, yet he combines this
intellectualism with a lively imaginative flair, and an ability to present complex information and
multi-faceted stories in an accessible, entertaining style. Ackroyd is particularly acclaimed for his
long sequence of London novels, from “The Great Fire of London”(1982) to the more recent
works. In his works he writes in a postmodern style which blurs the boundaries between fiction
and non-fiction, often writing fictionalised stories about real-life historical figures, particularly
London figures. In his multi-layered stories, Ackroyd also blurs and overlaps the past and the
present, for he is a master of the dual narrative: many of these novels begin with a present-day
discovery of a historical item or piece of information, and then go on to intertwine the present-day
narrative with a story from the past. As such, Ackroyd highlights the continuous interaction
between past and present, and the way in which the two inform and influence each other,
suggesting that historical 'fact' is merely a subjective narrative which is always open to
interpretation. The city of London and its culture also feature strongly in Ackroyd's inventive and
imaginative biographies, including “T.S. Eliot”(1984); “Dickens” (1990), which became a bestseller; “Blake” (1995) and “The Life of Thomas More” (1998). He then devoted an entire book to
the city in his acclaimed masterpiece, “London: The Biography”(2000), a cultural and
sociological history which is regarded as the definitive work on England's capital city (it was
followed by several companion volumes, including “Thames: Sacred River” (2007) and “London
Under”(2011)). Ackroyd has also written fictional (or pseudo) biographies and autobiographies of
real historical figures, again demonstrating the lack of clear division between factual and
imaginative writing. “Chatterton” (1987) uses fictional autobiographical material to posit the
suggestion that the 18th Century poet may not have committed suicide. It also explores
plagiarism, forgery and imitation - Chatterton himself was a master of pastiche - and the novel is a
complex and deeply thought-provoking contemplation of the subjectivity and ambiguity of
literature, art and reality. Two other works are written in a similar vein: “The Last Testament of
Oscar Wilde” (1983), a fictional confessional journal purportedly written during Wilde's last few
months, and “Milton in America” (1996), in which Ackroyd imagines what might have happened
if the poet had left England after the restoration of the monarchy. Ackroyd's output also includes
several re-tellings and re-workings of classic works of literature - this is yet another way in which
he interacts with history and his literary predecessors. His first novel, “The Great Fire of
London”(1982), is a re-working of Dickens' “Little Dorritt”, while “First Light”(1989) re-writes
Thomas Hardy's “Two on a Tower”. More recently, “The Casebook of Victor
Frankenstein”(2008) is an ingenious work written in the voice of Victor Frankenstein and
featuring Percy Bysshe Shelley, Lord Byron and even Mary Shelley, author of the original novel,
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as characters. Victor and Bysshe Shelley meet at Oxford University, and their impassioned
debates about science and religion form the intellectual and philosophical foundations of the
novel, which traces Victor's thought processes as he goes on to construct his gruesome
creation. “The Clerkenwell Tales” (2003), set in medieval London, draws on Chaucer's “The
Canterbury Tales” and features many well-known characters - the Prioress, the Wife of Bath, the
Miller - although Ackroyd creates his own story and personality for each one (2).
In “Shakespeare: The Biography”(2005), drawing on an exceptional combination of skills as
literary biographer, novelist, and chronicler of London history, Peter Ackroyd surely re-creates
the world that shaped Shakespeare--and brings the playwright himself into unusually vivid focus.
With characteristic narrative panache, Ackroyd immerses us in sixteenth-century Stratford and the
rural landscape–the industry, the animals, even the flowers–that would appear in Shakespeare’s
plays. He takes us through Shakespeare’s London neighborhood and the fertile, competitive
theater world where he worked as actor and writer. He shows us Shakespeare as a businessman,
and as a constant reviser of his writing. In joining these intimate details with profound intuitions
about the playwright and his work, Ackroyd has produced an altogether engaging masterpiece (3).
Peter Ackroyd can riff with the best, and he brings to the task of making the old facts fresh some
themes and variations of his own that deserve a hearing. He is particularly good, in fact, on the
question of sound: the way the language Shakespeare wrote, his players spoke and his audiences
heard differed from the Shakespeare we hear and read today. An accomplished literary
biographer, Ackroyd doesn't offer a new explanation of how the glover's son of provincial
Stratford became the sophisticated poetic genius of London. Instead he gives us intelligent, often
elegant, variations on the old ones. Like many of his fellow biographers he warns us that a
particular "tradition" has no corroboration and then plays it out anyway. So with such recent, hotly
debated questions as whether Shakespeare spent time in his youth in the household of subversive
secret Catholics, Ackroyd spins it out for all it's worth. But the great strength of Ackroyd's book is
the depth of his immersion in the culture of Shakespeare's age and the sense he gives of
Shakespeare as a product of that extraordinary moment in time (4).
“Charlie Chaplin” (2014) is a brief yet definitive new biography of one of the film’s greatest
legends. It is a haunting biography that captures the brilliance and the blemishes of a comic who
fought his way from poverty to worldwide fame. Charlie Chaplin was the very first icon of the
silver screen and is one of the most recognizable of Hollywood faces, even a hundred years after
his first film. But what of the man behind the moustache? Peter Ackroyd’s new biography turns
the spotlight on Chaplin’s life as well as his work, from his humble theatrical beginnings in music
halls to winning an honorary Academy Award (5). Starting from the most tenuous idea, Chaplin
worked at white heat, improvising, discarding unpromising ideas, refining successful ones.
Chaplin was not interested in the possibilities of the camera – it was character, action and
narrative that fascinated him. He was giving the cinema its foundations, its first classics, filled
with poetry, pain, passion but all within the parameters of consummately achieved comedy.
As Ackroyd remarks, "he, like Shakespeare, had the inestimable advantage of being an instinctive
artist in the preliminary years of a new art". Creative inspiration at this level is terrifying, a kind of
divine fire; it can rarely be sustained. Chaplin constantly dreaded the loss of his powers of
invention, but for nearly 30 years of non-stop work, they did not fail him; it is arguable that but
for the coming of sound, they might never have failed him(6).
Peter Ackroyd`s “Dickens” (1990) is a landmark biography with a seductive prose style. In
the novel, Ackroyd moves around with authority in the world of the ebullient, ambitious, insecure,
haunted, theatrical genius, which is also the world of early and mid-Victorian England assimilated
and transformed to a stupefying degree. We read about Dickens's penurious and painful
childhood; the triumphant reception of his first novel, The Pickwick Papers ; the prodigious flow
of subsequent novels which, though increasingly somber in tone, continued to reflect a mind
whose primary reaction to experience was anarchic laughter; the two trips to America, for the
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most part wildly successful; the scandal surrounding Dickens's desertion of his wife. And
Ackroyd pinpoints Dickens's two great innovations: he was the first to introduce the language of
the romantic poets into the novel; and his dramatic public readings from his novels constituted a
new art form (7). Here, Ackroyd attempts to peel away the mask of a man whose life was
outwardly a picture of Victorian rectitude, but whose love life was as complicated (and
unconventional) as any modern writer's. Dickens had everything - fame, success and riches - but
he died harbouring a deep sadness he had experienced all his life. He was a man of mercurial
character, had enormous vitality and humour, but he also had a sense of loss and longing that
would constantly appear in his work. Like many eminent Victorians, he led a double life: although
he insisted that nothing in the newspapers he edited should upset his middle-class readers, he
regularly indulged in dubious night-time escapades with fellow author Wilkie Collins, and, for the
last 13 years of his life, kept a secret mistress (8).
RESEARCH METHOD
General methods of conducting research i.e. comparative and critical analysis, traditional
review of data have been used in this article. Various sources, e-books, scientific articles, web
materials have been searched and filtered in order to complete the above given information in this
research.
CONCLUSION
In this study, the scientific explanation of the problem has successfully been stated. As a
result of the research, it becomes obvious again that Peter Ackroyd, (born 5 October 1949) an
English biographer, novelist and critic, has a particular interest in the history and culture of
London. For his novels about English history and culture and his biographies of, among others,
William Shakespeare, William Blake, Charles Dickens, T. S. Eliot and Sir Thomas More, he won
the Somerset Maugham Award and two Whitbread Awards. He is noted for the volume of work
he has produced, the range of styles therein, his skill at assuming different voices and the depth of
his research.
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Summary
The purpose of this article is to compile as many necessary Coronavirus-related words as
possible and present them to the attention of the people as we mainly follow the world news from
websites and TV channels that are in English. With everything that is happening about the
Coronavirus, it might be very hard to make a decision of what to do today. All of us are expecting
for more information, particularly for good news when the entire world is in lockdown. This
article is a guide to better understanding of Coronavirus-related vocabulary with definitions,
explanations and examples of the words that we all frequently hear from the media these days.
Keywords: Coronavirus, pandemic, English language
Introduction
The Coronavirus pandemic is an ongoing worldwide pandemic of coronavirus disease
2019 (COVID-19), caused by severe acute respiratory syndrome. To be able to tackle the disease
we need to be fully informed about it. Today majority of academic and scientific institutions
encourage the researchers to conduct their research in this direction. For this reason, I consider my
article a good guide to vocabulary that we all need to understand the daily news today.
The article comprises the definitions and explanations almost of all necessary words that are
used in the news related to Coronavirus.
The situation of the coronavirus outbreak is changing fast and fighting it is like a battlefield
without a gunfire. News and information about the disease can be overwhelming, not least of
which are the many new, confusing, and technical terms being used about the outbreak.
Understanding these terms is essential to helping people stay informed and safe—and I take
seriously my role in defining and explaining them for the readers. I have put together a glossary of
some of the most important terms about COVID-19 to keep the readers in-the-know (1).
The word virus comes from a Latin word meaning venom and describes a tiny, tiny agent
that causes infectious disease. Coronavirus is a family of viruses that got its name from its
appearance. The word corona means crown. The scientists who in 1968 came up with the term
coronavirus thought that, under a microscope, the virus they were looking at resembled a solar
corona: the bright crown-like ring of gasses surrounding the sun that is visible during a solar
eclipse.Though the disease currently spreading around the globe — COVID-19 — is often called
coronavirus, it’s really a disease caused by one type of coronavirus: SARS-CoV-2. Calling this
particular one novel coronavirus is simply a way of making it clear which coronavirus is at issue:
the new one (2).
COVID-19 is “a mild to severe respiratory illness that is caused by a coronavirus,” one that
is characterized especially by fever, cough, and shortness of breath and may progress to
pneumonia and respiratory failure. The name is an odd sort of acronym, in so far as it is formed
from portions of two distinct words (COronaVIrus & Disease) and the latter portion of a date
(the 19 from 2019). COVID-19 is a new name for a new disease, coined as an abbreviated form
of coronavirus disease 2019. COVID-19 was first identified in Wuhan, China in December 2019.
Social distance has been in use since the early 19th century, initially with the meaning of
“the degree of acceptance or rejection of social interaction between individuals and especially
those belonging to different social groups (such as those based on race, ethnicity, class, or
gender).”
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Here indeed they possess an advantage which they have not with respect to men: they are less
separated by social distance. In modern use the term is more often encountered with the meaning
of “the avoidance of close contact with other people during the outbreak of a contagious disease in
order to minimize exposure and reduce the transmission of infection.” The practice of maintaining
a greater than usual physical distance from other people is referred to as social distancing, in use
since 2003; the verb is socially distance.
Physical distancing is an alternative term for social distancing. Its use is being increasingly
encouraged by some health professionals because the term emphasizes the importance of
maintaining physical distance between people to help stop the spread of the disease. The term also
emphasizes that people should still socialize using digital technology and social media while they
are separated physically.
Screening is examining a person to see if they have a disease. This frequently involves
taking their temperature, asking about symptoms, and asking about potential exposures to infected
people.
In general, shelter in place is an order to stay in a safe place indoors due to an emergency
(e.g., extreme weather, chemical hazard) until given permission by authorities to evacuate. The
specifics of a shelter-in-place order varies depending on the emergency.
During the coronavirus outbreak, shelter in place refers to orders for people to stay at home
and not leave unless absolutely necessary. They are put into place to prevent the further spread of
the disease and allow health professionals to more effectively treat patients.
People conducting essential business (such as grocery stores, pharmacies, banks, and gas
stations allowed to stay open) and providing essential services (e.g., health professionals, waste
management workers) are also permitted to leave. People are also permitted to exercise outside
the house as long as they practiced social distancing. Violating the order is punishable by a fine or
jail.
An order to shelter in place is different from a secure in place or lockdown, which more
strictly forbids people to leave a location during an emergency. These measures are sometimes
popularly described as draconian, or very harsh and severe.
Zoonotic means “relating to any disease of animals communicable to humans.” The noun
form is zoonosis. The source of COVID-19 is believed to be an animal, which makes it
a zoonotic disease.
Fomite (which rhymes with ‘toe blight’) is “an object (such as a dish or a doorknob) that
may be contaminated with infectious organisms and serve in their transmission.” While this word
is infrequently encountered, there has been considerable talk of late about possible surfaces and
objects which might harbor infectious substances, and it may well be useful to have this specific
word at hand.
An outbreak is “a sudden rise in the incidence of a disease”; an epidemic is “an outbreak of
disease that spreads quickly and affects many individuals at the same time”; a pandemic is “an
outbreak of a disease that occurs over a wide geographic area and affects an exceptionally high
proportion of the population.” An outbreak may become an epidemic if it spreads enough, as
an epidemic may likewise become a pandemic.
Community spread is “the spread of a contagious disease within a community." It also has
the specific meaning of “the spread of a contagious disease to individuals in a particular
geographic location who have no known contact with other infected individuals or who have not
recently traveled to an area where the disease has any documented cases.”
Contact tracing is “the practice of identifying and monitoring individuals who may have had
contact with an infectious person as a means of controlling the spread of a communicable
disease.”
Martial law is “the law administered by military forces that is invoked by a government in
an emergency when the civilian law enforcement agencies are unable to maintain public order and
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safety.” We occasionally see the term misspelled as marshal law, probably due to the fact
that marshal has a number of meanings dealing with the military (“a general officer of the highest
military rank”) and the enforcement of laws (“an officer having charge of prisoners”).
The martial portion of martial law comes from the Latin word martalis, meaning “of Mars”
(referring to the Roman god of war).
Self-quarantine is “to refrain from any contact with other individuals for a period of time
(such as two weeks) during the outbreak of a contagious disease usually by remaining in one's
home and limiting contact with family members.” The verb is fairly recent, showing evidence of
use only within the past 20 years or so. The noun has been in occasional use prior to this in the
20th century.
Quarantine is currently most often found with the meaning of “a restraint upon the activities
or communication of persons or the transport of goods designed to prevent the spread of disease
or pests.” The word has a number of other meanings, both archaic and current, many of which
have to do with a period of 40 days (it may be traced back to the Latin word quadraginta, meaning
“forty”), including a 40 day period during which a widow was permitted by law to remain in her
deceased husband's principal home without having to pay rent to his heirs, a period of 40 days set
aside for penance or fasting (in early Christian church use), or a general period of 40 days set
aside for a variety of uses.
An index case is “the first documented case of an infectious disease or genetically
transmitted condition or mutation in a population, region, or family.” It may also, however, refer
to an individual whose has a disease, condition, or mutation that is the first one identified in a
population. This second sense is synonymous with index patient. A related term is patient zero, “a
person identified as the first to become infected with an illness or disease in an outbreak.” Patient
zero is especially used to refer to a person documented as being the first known case of
a communicable disease in a particular population or region.
A super-spreader (also written as superspreader) is “an individual who is highly contagious
and capable of transmitting a communicable disease to an unusually large number of uninfected
individuals.” The term for the spread of disease by super-spreaders is super-spreading.
Isolation ultimately derives from the Latin word insula, meaning “island.” The word’s path
from Latin to English begins with the Italian derivative of insula, isolato (“isolated”), that became
the French word isolé, and then moved into English. Early uses of the term in English were
spelled in the French manner with a conventional English modifier ending d as isolé’d before it
settled as the spelling isolated. The literal etymological meaning of the word isolated is islanded.
(The first hospitals built in Italy to protect the general population from the sick in the 14th century
were located on an island.) Given its Classical roots, isolated is a relatively new word in English,
only dating to the late 1700s. A verb was subsequently coined to correspond to this adjective,
which is how we got isolate in English through the process of back-formation.
Contagious and infectious often cause confusion, as the words overlap in significant ways,
yet also have meanings which are in some ways distinct. Contagious is “transmissible by direct or
indirect contact with an infected person,” and infectious is “producing or capable of producing
infection” and “containing pathogenic agents which may be transmitted.” Both infectious and
contagious diseases are caused by bacteria and viruses; they differ in that contagious diseases may
be spread by direct or indirect contact. An ailment such as food poisoning is infectious, it is
capable of producing infection, but it is not contagious. The coronavirus, on the other hand, is
both contagious and _infectious. Anything that is contagious is automatically also infectious, but
the reverse is not true (3).
Apex variously means “the tip, point, vertex, summit, climax, peak.” In relation to COVID19, apex can be used to refer to the highest number of cases in a state or country, after which the
rate of infection begins to slow. See flatten the curve.
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Asymptomatic means “showing no evidence of disease.” Just because a person is
asymptomatic doesn’t mean they aren’t infected with COVID-19.
Chloroquine is a drug used to treat malaria. It is being explored and tested as a possible
treatment for the novel coronavirus. The chemical formula of chloroquine, a synthetic substance,
is C18H26ClN3. Chloroquine is sometimes abbreviated as CQ. A derivative of chloroquine
is hydroxychloroquine.
While malaria is caused by a parasite (transmitted by mosquitoes), chloroquine has proven
effective in treating SARS, a disease caused by a coronavirus closely related to the one that causes
COVID-19. That’s why chloroquine is being tried out as a treatment for COVID-19.
Other
drugs
being
considered
for
COVID-19
are remdesivir (GS-5734)
and lopinavir/ritonavir.
Community spread is spread of a disease where the infection source is unknown.
Communicable means “capable of being easily communicated (spread) or transmitted.”
When a disease, such as COVID-19, spreads exponentially, that generally means the number
of cases of infection increase steadily but rapidly. Without containment, such exponential spread
results in a large number of infections even when an area has a small number of cases to begin
with.
Flatten the curve means slowing the spread of an epidemic disease so that the capacity of the
healthcare system doesn’t become overwhelmed. The curve represents the number of cases over
time, and flattening that curve means preventing a huge surge of new cases in a very short period
of time.
A furlough is a usually temporary layoff from work. During the coronavirus outbreak, many
workers were furloughed as businesses conducting non-essential activities were closed. This was
done to prevent the spread of the disease by banning large gatherings as a form of social
distancing.
Herd immunity is the immunity or resistance to a particular infection that occurs in a group
of people or animals when a very high percentage of individuals have been vaccinated or
previously exposed to the infection.
Immunity is the state of being immune from (“protected from a disease”) or insusceptible to
a particular disease; the condition that permits either natural or acquired resistance to disease.
Humans don’t currently have immunity to COVID-19.
Immunocompromised means having an impaired or compromised immune response; also
referred to as immune-compromised or immunodeficient.
Incubation period means the period between infection and the appearance of signs of a
disease (4).
RESEARCH METHOD
Various sources, dictionaries, articles, news materials have been searched and filtered in
order to compile the above given glossary in this research.
CONCLUSION
In this study, the scientific explanation of the problem has successfully been stated. This
glossary of terms related to Coronavirus and Covid-19 in particular is intended for learners of
English though it may be of interest to a wider audience. In times of crisis, knowing and
understanding the terminology involved may help alleviate some of the fears and even panic that
such times breed.
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XÜLASƏ
Ədəbiyyatın ayrı-ayrı janrlarında həyat gerçəkliyinin əks etdirilməsi bir-birindən fərqlənən
bir sıra cəhətləri ilə diqqət çəkir. Hər bir müəllifin əsərində qarşısına qoyduğu əsas məqsədlərdən
biri bir qayda olaraq oxucu ilə yaxın təmas qurub özünün düşündüyü həyat gerçəkliyi haqqında
hamını düşündürən məsələlər haqqında fikrini bölüşməkdir. Dramaturgiya ədəbiyyatın zəngin
sahələrindən biridir. Burada əsasən mövzu ayrı-ayrı insan xarakteri arasında gedən mübarizə,
münaqişə və cəmiyyətdə baş verən ziddiyyətli məsələlər fonunda gündəmə gətirilir. Müasir
günlərimizdə məhsuldar fəaliyyəti və yaradıcılığı ilə seçilən amerikalı dramaturq və teatrşünas
Katrin Şultz Millerin uşaq dramaturgiyasına bəxş etdiyi töhfələr və əsərləri vasitəsi ilə dünyaya
çatdırmaq ideyalar həqiqətən diqqətə layiqdir. O, “Min durna” adlı pyesinin mövzusunu bir sıra
yazıçıların da diqqətini cəlb etdiyi və əsasında bir sıra əsərlər yazıldığı II dünya müharibəsi
ərəfəsində Hiraşimoda baş vermiş hadisələrindən götürmüşdür. Dramaturq cəmiyyətdə baş verən
hər bir hadisənin müsbət və mənfi nəticələrinin insanların, eləcə də uşaqların həyatına göstərdiyi
təsirlərdən bəhs etmişdir.
AÇAR SÖZLƏR: Hirosimo, müharibə, sülh, teatr
GİRİŞ
Uşaq teatr qaynaqları və psixologiyası ilə əlaqədar araşdırmalar, identifikasiya və
modelləşdirmə prosesinin canlı və güclü qüvvə olduğunu göstərir. Bir oyunda aparıcı oyuncu
kimi, xarakter də teatrda xüsusilə uşaq auditoriyası üçün əhəmiyyətlidir. Tədqiqatçı dramaturq,
uzun müddət aktiyor və rəssam kimi fəaliyyət göstərən Sam Smiley (Sam Smiley, 1931-2018)
"Qəhrəmanın problemi, hər hansı bir xarakterdən daha çox, oyunun bütün əsas strukturunun onda
cəm edərək özündə təcəssüm etdirdiyini söyləmişdir. Haqqında araşdırma apardığımız Min durna
əsəri dəfələrlə səhnəyə qoyulmuş, hər dəfəsindən izləyici auditoriya tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir.
Amerika ədəbiyyatında uşaq dramaturgiyası öz inkişafını bugün də davam etdirir. Uşaq
dramı janrında yazan Katrin Şultz Millerin (Kathryn Schultz Miller) yaradıcılığında əsas yeri
tutan “Min durna” (“A Thousand Cranes”) adlı əsəridir. Amerikada bir sıra uşaq teatrlarında
nümayiş edilmiş bu əsər yaxşı mənada əsl səs-küyə səbəb olmuşdur. Hələ 1976-ci ildən
başlayaraq uşaqlar üçün pyeslər yazmağa başlayan dramaturq bugün 70-dən çox əsərin müəllifi
kimi tanınır. Onun əsərlərinin bir çoxu fərqli-fərqli mükafatlara layiq görülmüşdür. Katrin Miller
həyat yoldaşı Bərri Miller ilə (Barry Miller) Amerikanın Ohayo ştatında uşaqlar və gənclər üçün
nəzərdə tutulmuş məşhur “ArtReach Touring Theatre” teatrının əsasını qoymuşdular.
Dramaturqun yazdığı əsərləri ilk dəfə məhz bu teatr səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur. Katrin
Şultz Millerin əsərləri daha sonralar dünyanın bir sıra teatr səhnələrində nümayiş etdirilmiş və halhazırda da internet saytlarında həmin tamaşaları izləmək mümkündür. Nəticədə bugün Katrin
Millerin teatrında nümayiş etdirilən teatr izləyicilərinin sayı dünyanın 124 ölkəsində 15000
nəfərdən çoxdur.
Katrin Millerin “Ada oğlanı” (“Island Son”) “ Emili Örhart” (“Amelia Earhart”), “Yuxu
gətirən vadinin əfsanəsi” (“The Legend of Sleepy Hollow”), “Min durna” (“A Thousand
Cranes”), “Ruhlu evlər” (“Haunted Houses”) “Məni və mavi atları görmürsən” (“You Don't See
Me and Blue Horses”) adlı əsərləri dəfələrlə səhnələşdirilmiş bir sıra digər məşhur dram əsərləri
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vardır. 1985-ci ildə o, Amerikada “Post Corbett” adlı mükafatla ən yaxşı dramaturq adına layiq
görülmüşdür. 1990-cı ildə “Dramaturq” nəşriyyatı tərəfindən çap edilən “Min durna” əsəri ədibin
bu müstəvidə tanınması üçün yeni bir başlanğıc hesab edilir.
Hirosimo hadisələri haqqında sənədli bir filmə baxarkən yoldaşının ona bu haqda pyes
yazmaq təklifini ilk baxışda zarafatla qarşılayan yazıçı Asiya xalqlarının mədəniyyəti və Sadako
haqqında hekayə ilə yaxından tanış olduqdan sonra həmin əsəri yazmağa qərar vermişdir. “Min
durna” adlı pyes böyük uğur qazanmışdır. Sadako Saski adlı on iki yaşlı qız uşağının həqiqi həyat
hekayəsinə əsaslanan bu əsərin mövzusuna çox yazıçılar müraciət etmişdir. Lakin bu mövzu
Katrin Millerin yazdığı pyeslə tamaşada böyük uğur qazanmışdır.
Sadako Saski adlı gənc qızın məşqçisi və yaxın dostu Kenjinin məşqləriylə əsər başlayır.
Hadisələr mühüm atletka yarışı ərəfəsində vaqe olur, Sadako da bu yarışa qoşulmuşdu. Lakin
onun bu arzsunun gerçəkləşməsinə qəfil baş verən xəstəlik mane olur. 1945-ci ildə, yəni on il
əvvəl, Yaponiyada Hirosimoda atomun partlaması zamanı şüanın kiçik uşağın bədəninə təsiri
nəticəsində Sadako lösemi xəstəliyinə tutulur. O, xəstəxanda yatarkən yaxın dostu Kenji ona
qədim yapon hekayəsi olan min durnanı xatırladır. Hekayədə deyilirdi ki, əgər xəstə adam min
ədəd kağızdan durna çərpələngi yaratsa, xəstəliyin girdabından xilas olar. Xəstə qızcığaz buna çox
inanır və min ədəd durna çərpələngi hazırlamağa başlayır, lakin onun min ədəd durna çərpələngi
hazırlmağa ömrü çatmayır və Sadako 1955-ci ildə dünyadan köçür. Ölümündən sonra Sadako
ruhlar dünyasından nənəsinin ruhu ilə görüşü və nənəsinin onu digər dəhşətli müharibənin
qurbanları ilə tanış etməsi ilə davam edir. Sadako çox çalışır ki, geriyə qayıdıb, durna
çərpələnlərini hazırlamağı tamamlasın, lakin bu mükün olmur və əsərin sonunda dostu Kenjinin
onun üçün hazırladığı durnaların sayını minə çatdırdığı göstərilir. Bu isə uşaqlar arasında olan
möhkəm dostluq bağının simvolu təsiri bağışlayır. Hər il avqustun 6-da həmin gün Hirosimo
hadisəsinin il dönümü kimi Sadakonun qəbrini yüzlərlə insan ziyarət edir və kağızdan durna
çərpələngi hazırlayır.
Durna eskizləri əslində, dünyanın bir sıra ölkələrində sülh, ədalət rəmzi olaraq bilinir. Hətta
ikinci dünya müharibəsinin bitməsindən sonra durna heykəlləri ucaldılaraq sülh rəmzi olaraq
abidələrə çevrilmişdirlər. Müəllifin bu mövzunu qələmə almasında əsas məqsədi dünyada sülhün
bərqarar olması və bu fikirlərin uşaqlara hələ kiçik yaşlarından aşılanmasıdır. Müəllifin qeyd
etdiyi kimi “Min durna” əsərində Sadakonun sülh mesajı işığında cari hadisələr daha mənalı və
düşündürücü görünür. Yetkin insanlarla yanaşı bu ideya uşaqları daha çox düşündürür. Əsərdə
müharibələrin günahsız qurbanlarının uşaqlar olduğu göstərilmişdir, onların gələcək həyatına
təsirini əks etdirməklə ədib dünyada baş verən hadisələrin digər tərəflərini təsvir edib insanların
diqqətinə çatdırmışdır.
Dramaturq Katrin Miller bu gündə yaradıcılığını davam etdirir, uşaqlar üçün maraqlı
mövzularda pyeslər yazır. Onun son dövrlərdə qələmə aldığı “Fındıqqıran şahzadəsi”
(“Nutcracker Prince”) və “Balaca Frankişteyin” (“Kid Frankenstein”), “Mulan əfsanəsi” (“Legend
of Mulan”), “Cəngəllik kitabı” (“Jungle book”) adlı əsərləri də oxucuların rəğbətini qazanmışdır.
Bu əsərlərin tamaşaları gənc tamaşaçılar tərəfindən maraqla izlənillir. Amerika uşaq
dramaturgiyası bir sıra ölkələrdə olduğu kimi informasiya və texnologiyanın sürətli inkişafı
nəticəsində durğunluq dövrünü yaşayır, onlar bir çox izləyicilərini itirsələr də, ədib Katrin
Millerin və onun həyat yoldaşı Bərri Millerin teatr səhnələrinin onlayn vasitəsi ilə izlənilməsi fikri
hər iki ədibin bu sahədəki böyük uğurları hesab edilir. Bununla daha çox izləyici auditoriyası
toplayıb, yaşayış haqqı əldə edə bilirlər. Kommersiya məqsədi ilə yanaşı yazıcı öz əsərlərini daha
çox izləyici ilə paylaşmaq imtiyazı qazanır.
TƏDQİQAT METODU
Tədqiqat zamanı müqayisəli, bioqrafik, tarixi metodlardan və diskurs təhlilindən istifadə
edilmiş, araşdırmanın elmi və nəzəri müddəaları ingilis, ingilisdilli mənbələrdə araşdırılmışdır.
Eyni zamanda yazıçı ilə virtual olaraq əlaqə saxlanılmış, onun 31.05.2019-cu ildə müəlifə
göndərdiyi essesindəki məlumatlardan da istifadə edilmişdir.
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NƏTİCƏ
Amerika uşaq ədəbiyyatında dram janrının təşəkkülündə və fromalaşmasında tarixi dövr
üçün xarakterik olan yeni formalı realizmin, müasirliyin müştərəkliyinə əsaslanan yeni mövzular
ötən əsrin 70-90-cı illərində uşaq pyeslərinin sərhədlərini genişləndirilməsində mühüm rol
oynamışdır. Yazıçının da insanlara çatdırmaq istədiyi əsas ideyalar aydın surətdə əks edilmişdir.
Onun sülh və müharibələrin dayandırlması, onların uşaqların gələcək həyatlarına təsiri və bu
təsirin umumi bəşəri ailəmin dəyişməsinə və hətta kainatın məhvinə gətirəcəyinə əsaslanan
fikirləri əks edilmişdir. Müəllifin fikrincə, elə uşaqlara kiçik yaşlarından bu ideyaları aşılamaq
dünyanı dəyişmək üçün daha mühüm addımdır.
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Son illərdə bütün dünyada, o, cümlədən Azərbaycanda baş vermiş sosial-iqtisadi dəyişikliklər
müxtəlif sahələrdə çalışan mütəxəssislər üçün yeni tələblərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Halhazırda da bu cür sosial-iqtisadi problemləri həll etmək üçün effektiv yollar axtarılır və bu sahədə
xarici dillərin tədrisi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatmaq üçün xarici dillərin tədrisində alternativ metodlardan
istifadə edilməsi zəruridir. Ümumiyyətlə, öyrətmə metodları şagirdlərin idrakının, qavrama
imkanlarının genişlənməsini və biliklərin mənimsənilməsi prosesinə fəal qoşulmasını təmin etdiyi
halda təlimin nəticələri səmərəli hesab edilə bilər.
İnteraktiv təlim metodları dedikdə, fəal təlim metodları nəzərdə tutulur. Təlim prosesindəki
əsas yeniliklər isə interaktiv metodların istifadəsi ilə bağlıdır. Ənənəvi metodlardan fərqli olaraq
interaktiv təlim metodunda müəllimin yol göstərən, fasilitator kimi çıxış etməsi şagirdlərdə
tədqiqatçılıq bacarığını inkişaf etdirməklə yanaşı, bilik, bacarıq və vərdişlərə müstəqil şəkildə
yiyələnmələrinə də şərait yaradır.
İnteraktiv təlim, insanların əməkdaşlıq etdiyi və bu sahədə bir-birlərinə müsbət təsir
göstərməklə qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün istifadə edilən optimal yollardan biridir. Buna
görə də həmin metodlar yalnız şagirdlər deyil, həmçinin müəllimlər arasında da əməkdaşlığı
möhkəmləndirir və öyrənmə prosesində şagirdlərin aktiv fəaliyyətini gücləndirir.
Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq fəal təlimdə müəllimin fasilitator (istiqamətverən) kimi çıxış
etməsi şagirdlərin öz qüvvələrinə inamını və çalışqanlıq əzmini artırır.
Akademik ədəbiyyatda bir neçə interaktiv metod növləri göstərilmişdir. Bu metodlarda
diqqəti ən çox çəkənlər rollu oyunlar, kollektiv müzakirələr, sosioloji tədqiqat metodu, təqdimat
və müzakirələrdir.
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Bu cür təlim metodları ünsiyyət bacarığını, məntiqi təfəkkür və intellektual fəallığın müxtəlif
növlərini, eləcə də analiz, sintez, müqayisə və ümumiləşdirmə kimi bacarıqları inkişaf etdirir.
Bunun nəticəsində öyrənənlər müxtəlif bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmiş olur.
Rollu oyunların məqsədi
Pedaqoji ədəbiyyatda göstərildiyi kimi, rollu oyunlar təlim prosesində maarifləndirici səciyyə
daşıyır, fənlərarası əlaqələri təkmilləşdirməklə, təcrübə ilə nəzəriyyənin vəhdətdə inkişaf etməsinə
əlverişli şərait yaradır. Burada əsas aparıcı element, tədris prosesində şagirdlərdə müxtəlif növ
bacarıqları formalaşdırmaqdır.[1,185]
Rollu oyunlar bu qaydada həyata keçirilir: Oyun başlayana qədər müəllim şagirdlərin şifahi
işlərini (icralarını) qiymətləndirmək üçün hansı meyarlardan istifadə edəcəyi haqda məlumat verir
ki, oyunun videoda qeydə alınacağı barədə xəbərdarlıq edir. Beləliklə, oyunun hər bir iştirakçısı
öz fəaliyyətini düzgün qiymətləndirə bilir. Oyunun sonunda nəticələr kollektiv şəkildə müzakirə
edilir və oyun yekunlaşır.
Xarici dildə oyunların analizi onu göstərir ki, rollu oyunlarda iştirak edən şagirdlər dillə bağlı
qarşılarına çıxan bütün maneələrin öhdəsindən asanlıqla gəlir, öz fikirlərini ifadə etməkdə
tərəddüd etmir, yaradıcılıq potensialından və fikir azadlığından maksimum şəkildə yararlanırlar.
Dil ilə bağlı bəzi xətaların olmasına baxmayaraq, kommunikasiya canlı və bir o qədər də
emosional olur. İnteraktiv təlim metodunun növlərindən biri də kollektiv şəkildə aparılan
müzakirələrdir. Təlimin bu növündə diskussiyaların təşkili şagirdləri yeni bilikləri müstəqil
fəaliyyət əsasında əldə etməyə sövq edir. Diskussiyaların təşkili istənilən problemin həlli üçün
zəruri ideyaların tərəfindən müştərək şəkildə axtarışını təmin edir. Metodun əsas üstün
cəhətlərindən biri odur ki, təlim prosesində öyrənənlər qarşılarına çıxan maneələri asanlıqla dəf
edə bilir və bunun nəticəsində onlarda özünə inam hissi artır.
İnteraktiv təlim metodu şagirdlərdə yaradıcılıq təşəbbüsünü, həmçinin şəxsi fikirlərini
lokanik ifadə etmək qabiliyyətini inkişaf etdirir.Təlim prosesində istifadə edilən metodlardan biri
də sosioloji tədqiqatla bağlıdır. Buradaca məqsəd gələcək mütəxəssislərə verilmiş informasiyam
analiz etməyi öyrətmək, problemin yollarını araşdırmaq və onlar arasında ən optimal üsulu
tapmaqdan ibarətdir. Elmi ədəbiyyatda misal gətirilən aşağıdakı nümunəyə diqqət yetirək.
Yüksək keyfiyyətli səyahət çantalarının istehsalı ilə məşğul olan Hudzon Amerikan şirkəti
eyni məhsulu daha aşağı qiymətə satan Asiya şirkəti ilə rəqabətə girir. Nəticədə Hudzon şirkətinin
həmin platformadakı payı kəskin şəkildə azalır. Şirkətin idarə heyəti əməliyyatları
genişləndirməyi və Avropa bazarına daxil olmağı qərara alır. Koorporasiya idarəçiliyi şirkətin
əvvəlki vəziyyətinə qayıtması üçün müxtəlif strategiyalar irəli sürür. Bu sahədə təhsil alan
tələbələr ixtisaslarına uyğun qruplar təşkil edirlər və istehsal edilən məhsulların keyfiyyətini
diqqətlə yoxlayıb, hər bir marketinqin mənfəətini (xeyirlərini) və çatışmazlıqlarını müzakirə
edirlər. .[2,67]
Nəticədə, istehsal edilən məhsulların Avropada satışını təmin etmək üçün şirkətin nəqliyyat
vasitələrinin sayının artırılması qərara almır.
Yuxarıda göstərilən nümunədən belə aydın olur ki, bu metodun əsas vəzifəsi, fənlərarası
əlaqələri möhkəmləndirmək, istənilən situasiyada səmərəli nəticələr əldə etmək, hadisələri düzgün
qiymətləndirmək və apanlan tədqiqatın nəticələrini layihələşdirmək bacarığını inkişaf
etdirməkdən ibarətdir.
Aparılan tədqiqatın nəticəsi sübut edir ki, interaktiv təlim metodları informasiyanın problemli
situasiyada mənimsənilməsini təmin etməklə şagirdlərdə əqli inkişafa yol açır.
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ABSTRACT
The article is devoted to “The Book of My Lives”, personal story of an American-Bosnian
writer Alexandar Hemon, his earlier years spent in Yugoslavia and forced emigration, about the
loss of the past and the compulsion to find new identity. The aim of the article is to show the
paradox - especially of compulsory - multiculturalism, which makes people take their own
identity excitedly, but constantly changes it. It also discusses the title that attracted attention as a
writer of "awakened sentimentality", mostly due to the fact that he described a traumatic
experience of losing one's own child in the book. Hemon stands for all immigrants and refugees
who are in search of a new life sharing the same experiences with him.
KEY WORDS: Hemon, Identity, Immigrant
XÜLASƏ
Məqalə Amerika Bosniyalı yazıçı Aleksandar Hemonun Yugoslaviyada keçirdiyi uşaqlıq və
erkən gənclik illəri, keçmişinin itməsi və yeni şəxsiyyət axtarışı haqqında həyat hekayəsindən
bəhs edən "Mənim Həyat Kitabım"-a həsr olunub. Bu məqalə multikulturalizm paradoksunun
insanları məcburi şəkildə öz həyatlarını yeniləməyə və təbii olaraq onu dəyişməyə sövq etdiyini
göstərmək məqsədi daşıyır. Həmçinin, burada öz övladını itirən atanın travmatik təcrübəsini izah
etdiyi üçün "oyanmış sentimentallıq" əks etdirən başlıqdan bəhs olunur. Hemon, onunla eyni
təcrübələri bölüşən və yeni bir həyat axtarışında olan bütün mühacir və qaçqınlara arxa durur.
AÇAR SÖZLƏR: Hemon, İdentifikasiya, İmiqrant
GIRIŞ
Alexandar Hemon is known as an American, Bosnian and former Yugoslav author and critic.
Although he has a reputation and faithful readership in novels and stories, Hemon's primary
investment in his literary career is considered the nonfiction book “The Book of My Lives”. By
publishing his book, Hemon receives wide recognition from all over the world, including the
territory of the former Yugoslavia.
This is the first non-fiction literary work of Alexander Hemon, describing his life started with
a game of football on the streets of Sarajevo, interrupted during the aggression against Bosnia and
Herzegovina, and resumed in a far overseas Chicago. The universality of Hemon's "living
collection", in fact, does not represent a single life, but a process with which every person faces
joyful and tragic moments. Somewhere between, the writer and main protagonist of the book,
Alexander Hemon, spent time in Sarajevo listening to rock music, fought with his stubborn sister,
travelled with his father, discovered talent for writing, fell in love, marry and divorced, and finally
met his current wife, Teri, with whom she founded a family and started a new life in Chicago.
This novel also concerns the American imagination of the Eastern Europe, which is another detail
that remains complex enough to define.
"When you read this book that came out three days ago you will realize that this is a kind of
interview on the questions that Hemon did not ask anyone. At the very beginning you have a
dilemma whether it's a fiction or not and it's difficult for you to tell which genre it is,” said Damir
Uzunovic, one of the founders of Buybook. "The Book of My Lives", is an autobiographical
prose, but also a nice literary work of a rich vocabulary and the inspirational search for the
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presentation of the nuances of life complexity that can be decisively marked with black or white.
Hemon's life began to change when he became a recognized writer whose works came to the US,
BiH and other European countries in different languages. He became popular, but he points out
that, no matter how much he flashes attention, he most likes to stay alone and create and let the
readers also enjoy their books in solitude.
The basic theme of the book is his own experiences and experiences of people who are close
and dear to him collected by Hemon for 13 years. It composed of 15 short, not strictly
chronologically chained chapters, subsequently rewritten memoirs before, between 2000 and
2011 and published in American newspapers and magazines. Speaking from personal experience
of refugees and victims of the war, Hemon receives special attention for his authenticity. He is
trusted and respected by immigrants and others who have already read his book. Although the
language of the book is criticized Hemon's linguistic handicap turned into his success.
"They are not memoirs because they are written at the end of my lives, and I hope that I'm not
in the end, I would call them more true stories because they came from the need to tell them. The
book is not divided into before and after, like the lives of many people divided before and after the
war, which is one of the foundations of the system of trauma where something is cut in half.
Naturally, these two halves are merged as my life in the United States and Bosnia and
Herzegovina does not differ much but intertwine", says Alexandar Hamon. He has two homes and
when he travels to Sarajevo or Chicago always says he goes home.
Hemon's book is actually a bridge between his two lives - that of Sarajevo and Chicago, and
equally treats the war trauma, but also the trauma of adaptation which every immigrant passes
through. Although he deals with troubles and difficult topics more than happiness and successes,
Hemon finds space for humour in everything, and thus deprives himself of almost inevitably
pathetic experience of war and refuge. Ultimately, "The Book of My Lives" is not completely
depressively sad, tense and touching, in its own way, a humorous reading filled with inspired
thoughts. This is a love song for two different cities and inspired by passions, devastating
experience, and a sharp understanding of oneself.
“The Book of My Lives”, in three volumes, is mainly on the subject of Hemon’s home and
family. He begins his book with “The Lives of Others”, a seven-part chapter. He tends to bring
general statements about his earlier childhood memories in Sarajevo, family members, his father
advancing electrical engineering degree in Leningrad, USSR, his pregnant mother awaiting a
baby girl at home. He also denotes that he does not want a sibling, but he wants everything as it
was before, without a sister or a brother. Indeed, he brings quite a few examples how he enjoys
his freedom and solitude. After representing his ungratified feelings towards his newborn sister,
Kristina, he seems to get used to her existence and share the love of parents with her, even if she is
described as a “permanent obstacle”. The author also mentions that his sister gets much more
undeserved attention although she does nothing but sleeps and cries. Hemon also perfectly depicts
the raja-the park where he gets together with his friends playing football, fighting with other boys
who mistakenly come to this park for smoking or drinking. The chapter gives details about racist
way of thinking towards Turks among them. By introducing the story of how he made a failed
joke about Turks he also wants to show the shameful side of racism and war between Serbs and
Turks at that time.
The part called “Us Versus Them” deals with overwhelming differences between Bosnians
and Canadians who are their new compatriots in Hamilton, Ontario. That list of differences
evokes pleasant and informative acknowledgement and adaption for a completely new life. He
provides the readers how hard it was to learn English and to find a job for his parents. Throughout
this chapter, the author tries to demonstrate the immigrant experiences of theirs and the quest for
ethnic identity among other nations. However, he undergoes hurtful immigrant experiences he is
prone to accept them with only multicultural tolerance to other cultures. This tolerance and
acceptance grow stronger in the next part, “That’s me”. The name of this part is linked to the last
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words of the joke in the end. However, it ideally fits the content regarding the inescapable reality
of identity affected by immigration. The theme which expresses Canadian life through his
parents’ eyes is defined as integration and its unavoidable impacts. Hemon is sometimes
compared with Orhan Pamuk and he did the same things to his native city, Sarajevo, by bringing
the life through his novelist ability. The question: “What are you?” is frequently asked Kristina to
identify her ethnicity so that to determine what she is thinking. This question is considered quite
racist, rude, biased as well. Instructed by Kristina’s experiences over this question, Hemon always
responds “I am a writer”.
“Family Dining”, one of the following chapters, describes his uneasiness with identity
concerning earlier memories when having a family meal in Chicago. Including this chapter, the
others are also less thematic. Hemon creates a lot of humour and irony by describing the way
eating borscht and remembering Sarajevo. In the “Kauders Case”, he demonstrates the possibility
of the turning point of fiction to real life. He created the character, Alphonse Kauders, as a means
to criticise Josip Broz Tito, a Yugoslav communist revolutionary and political leader. In several
chapters, Hemon, with his family, regularly visited the Jahorina ski resort and was an admirer of
magnificent mountains there. Thus, he tends to describe the mountain cabin at the resort where he
also withstood the violence from the Croatian war in 1991. He remembers those daily routines
with only worse news, rising anxiety and loathing and the deepest fear. Hemon embodies, in
many chapters, his tremendous experience living in another country, meeting new foreign people
and speaking with them in another language. “The Lives of a Flâneur” is one of them which also
make a representation of emigrating and commencing a new self among strangers. In this chapter,
he depicts many destroyed and damaged buildings in Sarajevo during the Bosnian war and wakes
up his memories back in his native city when he was a child and a teenager.
Hemon also mentions his great interest and love to football, especially in the chapter “If God
Existed, He’d be a Solid Mid-Fielder,” in which he recounts his experiences playing in weekend
soccer games with other immigrants in Chicago. The chapter describes Hemon’s detailed observations of those different men with whom he was playing. He narrates some pleasant descriptions of
a game that was interrupted by a torrential downpour. The flawless description of surroundings,
the bike path, the ground and other places are perfectly described. He then feels sorry for Lalas’s,
his game partner, wife as she has passed away. He also remembers his Tibetan friends, whom he
never saw before and never after that day, an exciting game with them on the field.
Particularly, worth highlighting that the text does not only deal with refugees and war. Two
years after breaking up with his first wife, Lisa Stodder, Hemon meets Terry Boyd, photo editor
of Florida, with whom he gets two daughters, Ella and Isabel. The book concludes with a chapter
on family trauma after a young girl is diagnosed with a tumour on the brain. After several months
of chemotherapy, Alexander and Terry Hemon lost their nine-month-old daughter, Isabel, which
is quite difficult to understand and acceptable. Hemon dedicated the concluding part of the abook
to her daughter: "Isabel, an angel who sleeps forever on my chest." He described these heaviest
moments that one man can experience in the story of the Aquarium, the last segment of his book,
his last life. The seismic descriptions of the operations, surgeries and chemotherapy treatments
performed on a small child, the struggle of parents and the whole family against illness, and
finally, a detailed description of the last moments of Isabel are so full of sincerity and emotional
charge that could provoke a reaction even in the most tender hearts. Ella, his older daughter starts,
who then was two and a half when Isabel got sick, to talk to her imaginary toy, Mingus. Mingus is
represented as an inflatable blue space alien. The cover of the book is the depiction of this alien.
Mingus tends to help Ella who is trying to deal with the illness of her sister. After the death of her
sister, Elle still believes in magic wand of Mingus that can make Isabel reappear. The courage that
is required to write about such a topic and the maximal sincerity is not only the key to the success
of this story, but also to the entire collection. However, “The Book of My Lives” is not only an
autobiography but also a dedication to Sarajevo, its mentality, customs, rules, from which
Hemon's extensive traces will build his "new Sarajevo" in Chicago.
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RESEARCH METHOD
The research has been conducted on content, discourse, collective correlational and
differential analysis. Various articles written about “The Book of My Life” have been
investigated.
RESULT
Alexander Hemon affirmed himself as one of the best writers of the generation, whom
American criticism describes as a "new voice writer" syntagm. His book reflects the theme of
emigrant life, is described by critics as "something incredible and new". “The Book of My Life”
deals with issues of creating a new identity in new circumstances.
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XÜLASƏ
Tədqiqatda müasir təhsil sistemində şagirdlərin sağlam şəxsiyyət kimi formalaşmasında,
onların təhsil və inkişafında müəllimin rolu araşdırılır. Müəllim mühəndis kimi xarakterizə edilir.
Qeyd edilir ki, müəllimin yaxşı təhsil və şəxsiyyət mühəndisi olması üçün isə onun sağlam
mənəvi–psixoloji sağlam şəxsiyyət formalaşdıra biləcək və sağlam tədris mühiti qura biləcək
bilik, bacarıq, vərdişlərə ümumilikdə kompetensiyalara malik olması lazımdır. Təсrübəli müəllim
öz fənnini bilməklə yanaşı, pedaqoji prosesdə hər bir iştirakçının yerini görməli, şagirdlərin
fəaliyyətini təşkil etməli, onun nətiсələrini qiymətləndirməli, düzəlişlər etməyi baсarmalıdır. Belə
olan şəraitdə, yəni sağlam təhsil mühitində hərtəfli inkişaf etmiş, fizioloji, psixoloji, mənəvi
cəhətdən sağlam, milli-mənəvi və bəşəri dəyərlərə, kompetensiyalara malik şəxsiyyət formalaşa
bilər. Tədqiqatda mənəviyyatca sağlam müəllimin peşə fəaliyyətində etik davranış prinsipləri də
təhlil edilir.
AÇAR SÖZLƏR: müəllim mühəndisdir, sağlam təhsil, kompetensiya, bacarıqlar, vərdişlər,
müəllimin funksiyaları.
GIRIŞ
Müəllim ilk növbədə bacarıqlı, işgüzar, ixtisasını dərindən bilən, müəllimlik adını müqəddəs
tutan, ideyaca saf, mənəviyyatca pak, sənətinə ürəkdən bağlı olmalıdır. Məhz bu keyfiyyətlərə
malik olan müəllim cəmiyyətimizə, xalqımıza layiq vətəndaş yetişdirə bilər. Əsl müəllimin
pedaqoji fəaliyyəti prosesində uğur və nailiyyətlərinin göstəriciləri xüsusi meyarlarla ölçülməli,
tələb olunan standartlara cavab verən səviyyədə olmalıdır. Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” Azərbaycan Respublikasında, keyfiyyət nəticələri və
əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriştəli müəllim və təhsil
menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil sisteminin
yaradılması üçün genişmiqyaslı tədbirləri əhatə edib. Artıq biliklər iqtisadiyyatı və innovasiyalar
dövründə təhsilin inkişafı ölkənin rəqabət qabiliyyətliliyinin vacib göstəricilərindən birinə
çevrilib.
Müasir dövrümüzdə müəllim mühəndisdir. Fizika və kimya qanunlarının tələblərini nəzərə
almayan mühəndis yaxsı körpü qura, binalar inşa edə bilmədiyi kimi, pedaqoji prosesləri qurarkən
təhsilalanların fərdi fizioloji, psixoloji, sosioloji tələblərinin nəzərə alınmadan sağlam və
proqressiv Azərbaycan vətəndaşının formalasmasını təşkil və təmin etmək də demək olar ki,
imkansızdır. Bilindiyi kimi hal hazırda, inşaat mühəndisliyi, qida mühəndisliyi, komputer
mühəndisliyi, kimya mühəndisliyi və s. kimi mühəndislik ixtisas və peşələri mövcuddur və bunlar
öz sahələrində məhsul istehsal edir. İstehsal olunan bu məhsulların keyfiyyəti isə bir sıra
amillərdən asılıdır. Bu ilk növbədə bu istehsal prosesini yerinə yetirən mütəxəssisin
səriştəliyindən, yəni malik olduqları kompetensiyalardan, iş şəraitindən, mövcud maddi-texniki
bazadan, iş yerində olan mənəvi-psixolji mühitdən və s. asılıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu
amillər arasında ixtisas üçün lazım olan bilik və bacarıqlar, səriştələt xüsusi bir çəkiyə malikdir.
Nümunə olaraq inşaat mühəndisliyi ixtisası üçün lazım olan kompetensiyaları nəzərdən keçirək:
 Komputer bilikləri
 Analitik düşüncə bacarığı
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Güclü yaddaş
Ünsiyyət bacarığı
 Fiziki dözümlülük
 Yüksəklik qorxusunun olmaması
 Texnoloji dəyişiklikləri və texniki yenilikləri mənimsəməyi bacarması
 İş proseslərini optimallaşdırılması üçün yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı tövsiyyələr
verə bilməsi
 Məsuliyyətli olması
 Məkan təsəvvürünə malik olması
 Qabaqcıl perspektiv düşüncə bacarığına sahib olması
 Yaxşı müşahidə qabiliyyətinin olması
 Təşkilatçılıq bacarığına sahib olması
 Dəqiqlik
 Detallara diqqət yetirmə bacarığı
Diqqət etsək görərik ki, burada sadalanan bir sıra kompetensiyalar müəllim peşəsində də çox
önəmlidir. Müəllimlə inşaat mühəndisi arasında ən əsas fərqlərdən biri ondadır ki, inşaat mühəndisinin istehsal etdiyi, yəni tikdiyi körpülər, binalar qısa müddətdə təhvil verilir və istehlak edilir.
Müəllimin hazırladığı, formalaşdırdığı hərtərəfli, harmonik keyfiyyətlərə malik şəxsiyyətdən
cəmiyyətin tələbatını, ehtiyacını təmin etmək üçün, istifadə edilməsi, yəni istehlak edilməsi üçün
müəyyən müddət tələb edilir. Onu da xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, mühəndisi də müəllim hazırlayır. Müəllimin yaxşı təhsil və şəxsiyyət mühəndis olması üçün isə isə onun sağlam mənəvi–
psixoloji sağlam şəxsiyyət formalaşdıra biləcək və sağlam tədris mühiti qura biləcək bilik, bacarıq, vərdişlərə ümumilikdə kompetensiyalara malik olması lazımdır.
Müəllimin kompentensiyaları (bilik, bacarıq, vərdiş, qabiliyyət və funksiyaları)
“Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya və
Strategiyası” sənədində deyilir ki, müasir dövrdə müəllim əxlaqi сəhətdən inkişaf etmiş, yaradıсı
şəxsiyyət olmalı, refleksiya qabiliyyətinə, peşə vərdişlərinə, pedaqoji ustalığa malik olmalı və
yenilikçiliyə meyilli olmalıdır.3 Həmçinin müəllim təhsilin əhəmiyyətini dərk etməli, mədəni
olmalı, öz fənnini, pedaqogika və psixologiyanı gözəl bilməli, şəxsiyyətyönümlü pedaqoji
üsullardan istifadə etməli, öz intellektual səviyyəsini daim inkişaf etdirmək üçün çalışmalıdır.
Təсrübəli müəllim öz fənnini bilməklə yanaşı, pedaqoji prosesdə hər bir iştirakçının yerini
görməli, şagirdlərin fəaliyyətini təşkil etməli, onun nətiсələrini qiymətləndirməli, düzəlişlər
etməyi baсarmalıdır. Müəllimin baсarığı aşağıdakı amillərlə təyin olunur:
 metodoloji (pedaqoji-psixoloji) baсarıqlar;
 ümumi mədəni səviyyəni əks etdirən baсarıqlar;
 fənyönümlü baсarıqlar.
Müəllim yenilikçi, yaradıсı düşünсəyə malik olmalıdır. Pedaqoji fəaliyyətin yaradıсı istiqamətlənməsi müəllimdən aşağıdakıları tələb edir:
 öz imkanlarını obyektiv qiymətləndirmək, öz sənəti üçün əhəmiyyətli olan zəif və güсlü
сəhətlərini müəyyən edə bilmək (özünüidarə, özünüqiymətləndirmə, emosionallıq, kommunikativ, didaktik qabiliyyətlər və s.);
 intellektual fəaliyyət (düşünсə, yaddaş, qavrama, təsvir, diqqət) mədəniyyətinə, davranış
mədəniyyətinə, ünsiyyət mədəniyyətinə, o сümlədən pedaqoji mədəniyyətə malik olmaq;
 inteqrasiya proseslərinə, dünya təhsil məkanının inkişaf tendensiyasına uyğunlaşa bilmək.
Müəllimlər yeni, mürəkkəb, müxtəlif və qeyri-müəyyən sosial-iqtisadi şəraitdə həyatın yeni
bünövrəsinin qurulması sahəsində xüsusi rolu olan insanlardır. Onlar yeni fərdilikləri və
xüsusiyyətləri, yeni texnologiyaları və sistemləri nəzərə almalı, öyrənənlərə yeni bilik və
baсarıqların əldə edilməsində, yeni сəmiyyətin tələblərinə uyğunlaşmaqda və fasiləsiz təhsil
almaqda kömək etməlidirlər. Hazırda öyrənənlərin sosial və emosional dəstəklə əhatə edilməsi,
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fasiləsiz təhsil üçün əlverişli mühitin yaradılması, həmçinin öyrənənlərin müxtəlif mədəni
mühitlərdə fəaliyyətə hazırlanması prioritet məsələdir. Müəllimlər təhsilin hamı üçün əlçatan
olmasının təmin edilməsinə, həmçinin yaş, baсarıq, mədəni, dil, сins, сoğrafi və sosial-iqtisadi
fərqlər üzündən yaranmış məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına çalışmalıdırlar.
Müəllimlərin işi gündən-günə сəmiyyətin fəaliyyəti ilə sıx şəkildə birləşir. Təhsilin müasirləşməsi şəraitində müəllimin ənənəvi funksiyaları ilə (təlim, tərbiyə, inkişafa kömək, təlim nətiсələrinin qiymətləndirilməsi, valideynlərlə iş və s.) yanaşı, həm məzmun сəhətdən, həm də prosesin
təşkili baxımından təhsilin və sosial-mədəni mühitin proqnozlaşdırılması, layihələndirilməsi və
təşkili kimi peşə funksiyaları aktuallaşır. İdarəçilik, iqtisadi, hüquqi, sosial, ekoloji və s. fəaliyyətlə əlaqədar olaraq müasir şəraitdə kommunikativ funksiyalara (sosial dialoq aparmaq baсarığı,
sosial tərəfdaşlığın təmin edilməsi və s.) tələbat artır. Ona görə də əsrin tələblərinə сavab vermək
üçün müəllim öz fəaliyyətini sinif otağı ilə məhdudlaşdırmamalıdır. Hər bir müəllim tədrisin
müxtəlif tərəflərini dərk etməli, təhsil sisteminin digər iştirakçıları ilə anlaşma əldə etməli, pedaqoji peşənin çalarlarını nəzərə almalı və peşəkarlıq səviyyəsinin fasiləsiz yüksəldilməsinə çalışmalıdır. Eyni zamanda, biliklərin həсminin daim artması ilə xarakterizə olunan informasiya сəmiyyətinə keçid müəllimdən müstəqil elmi-tədqiqat işi aparmaq baсarığı tələb edir, onun peşə
motivasiyasının əhəmiyyəti artır.
Mənəviyyatca sağlam müəllim: Müəllim peşə fəaliyyətində aşağıdakı etik davranış prinsiplərini gözləməli və tələblərə ciddi şəkildə əməl etməlidir:
 Qanunun aliliyi
 Vicdanlılıq
 Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət
 Loyallıq
 Mədəni davranış
 Qərəzsizlik
 İctimai etimad
 Konfidensiallıq
Təhsil və şəxsiyyət mühəndisi olan müəllimin qabiliyyəti, bacarıq və vərdişləri
I. Şəxsi qabiliyyətlər dedikdə, şəxsiyyətin xarakterik əlamət və keyfiyyətləri ilə bağlı olan
qabiliyyətlər nəzərdə tutulur. Buraya: uşaqlara hüsn-rəğbət bəsləmək, dözümlülük və özünəsahib
olmaq, həmişə dərs zamanı şagirdlərlə iş aparmaq üçün optimal psixi vəziyyət yarada bilmək
qabiliyyətlərini aid etmək olar.Uşaqlara hüsn-rəğbət bəsləmək qabiliyyətinə malik olan müəllim
uşaqlarla pedaqoji ünsiyyətdən, uşaq aləminə daxil olmaqdan həzz alır, onlara qarşı diqqətli,
xeyirxah münasibət bəsləyir. Dözümlülük və özünü sahib olmaq qabiliyyətinə malik olan müəllim
özünü ələ almağı,özünə sahib olmağı bacarmalıdır. Dərsdə şagirdlərlə iş aparmaq üçün optimal
psixi vəziyyət yarada bilmək qabiliyyətinə malik olan müəllimlər özlərinin həyatsevərliyi,
gümrahlığı ilə fərqlənirlər.
II. Didaktik qabiliyyətlər-müəllimin zəruri məlumatları şagirdlərə çatdıra və öyrədə
bilmək, problemi aydın və anlışıqlı şəkildə şagirdlərə təqdim etmək, müstəqil fikir yürüdə bilmək
qabiliyyətindən ibarətdir. Buraya: müəllimin izah edə bilmək qabiliyyətini, ekspressiv-nitq
(natiqlik) qabiliyyətini, nəzəri qabiliyyətləri (akademik qabiliyyətlər) aid etmək olar.İzah edə
bilmək qabiliyyətinə malik olan müəllim mürəkkəbi sadələşdirməyi, anlaşıqsızı anlaşıqlı etməyi
bacarır. Bu cür qabiliyyətə malik olan müəllim şagirdlərin hazırlıq, inkişaf səvyyələrini nəzərə
alır, çətinlikləri görür və onların qarşısını almağa çalışır. Ekspressiv nitq (natiqlik) qabiliyyətinə
malik olan müəllimlər dolaşıq, mürəkkəb danışıq tərzindən qaçır, öz fikirlərini şagirdlərin başa
düşəcəyi sadə, aydın dildə ifadə edirlər. Nəzəri qabiliyyətlərə malik olan müəllimlər öz fənnini
təkcə tədris kursunun həcmində deyil, daha dərindən bilir, materiala tam sərbəst yiyələnir, ona
böyük maraq göstərir, öz ixtisası sahəsində tədqiqat aparır.
III. Təşkilati-kommunikativ qabiliyyətlər-müəllimin təşkilatçılıq funksiyası və ünsiyyəti
ilə bağlıdır. Bu cür pedaqojci qabiliyyətlərə aid etmək olar: təşkilatçılıq qabiliyyəti, avtoritar
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qabiliyyət, kommunikativ qabiliyyət, perseptiv qabiliyyət, suqqestiv qabiliyyət, pedaqoji mərifət,
pedaqoci təxəyyül, diqqəti paylaya bilmək qabiliyyəti, pedaqoji refleksiya.
IV. Məlumatverici bacarıq və vərdişlər;
V. Səfərbəredici bacarıq və vərdişlər;
VI. İnkişafetdirici bacarıq və vərdişlər;
VII. İstiqamətləndirici bacarıq və vərdişlər.
Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti bir-biri ilə sıx bağlı olan bir çıra funksiyalardan ibarətdir.
Həmin funksiyaların həyata keçirilməsi şagirdlərin təlim və tərbiyəsinə, onların bir şəxsiyyət kimi
formalaşmasına ciddi təsir göstərir.
 İnkişafetdirici funksiya
 Tərbiyəedici funksiya
 Kommunikativ öyrədici funksiya
 Qnostik funksiya
 Konstruktiv funksiya
 Təşkilatçılıq funksiyası
TƏDQIQAT METODU
Qarşıya qoyulmuş məsələni həll etmək üçün mövcud vəziyyət öyrənilib, nəzəri təhlil
metodundan istifadə edilmişdir.
NƏTICƏ
Aparılan tədqiqatdan aşağıldakı nəticələr əldə edilmişdir:
 Müəllimin yaxşı təhsil və şəxsiyyət mühəndis olması üçün isə onun sağlam mənəvi–
psixoloji sağlam şəxsiyyət formalaşdıra biləcək və sağlam tədris mühiti qura biləcək bilik,
bacarıq, vərdişlərə ümumilikdə kompetensiyalara malik olması lazımdır.
 Müəllim peşə fəaliyyətində etik davranış prinsiplərini gözləməli və tələblərə ciddi şəkildə
əməl etməlidir.
 Mühəndis olan müəllim şəxsi, didaktik, təşkilati-kommunikativ qabiliyyətlərə malik
olmalı tərbiyəedici kommunikativ qnostik öyrədici konstruktiv təşkilatçılıq inkişafetdirici
funksiyaları həyata keçirməlidir.
 Sağlam təhsil prosesində şagirdlərin Azərbayсanda bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun
olaraq gələcəkdə azad rəqabətə daxil olan bilən kadrlar kimi hazırlanmasında müəllimin insan
mühəndisi olaraq rolu əvəzedilməzdir.
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QƏHRƏMANLIQ DASTANLARINDA TƏRBİYƏVİ FİKİRLƏR
VƏ ONUN ELMİ-PEDAQOJİ ƏSASLARI
KƏMALƏ YUSIFOVA

Bakı Mühəndislik Universiteteti
Elmi Katib
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XÜLASƏ
Dastanlar bütün parametrlərdə tərbiyəvi ideyaların mənbəyi olaraq ciddi məzmun kəsb edir.
Azərbaycan xalqının yaratdığı möhtəşəm dastan nümunələri, “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”,
“Qara Məlik”, “Qaçaq Nəbi”, “Qandal Nağı”, “Qaçaq Kərəm”, “Qara tanrıverdi”, “Səməd bəy”
və s. kimi dastan nümunələri tarixin ayrı-ayrı dönəmlərindəki dəyərləri qəhrəmanlıq baxımından
ifadəyə köklənmişdir. Burada şəxsiyyət tərbiyəsindən tutmuş, ailə və cəmiyyət tərbiyəsinə qədər
geniş bir təsəvvür cəmlənir. Xalqın milli-mənəvi mədəniyyəti, münasibətləri, ailə institutunun
məzmununda dayananlar bütün tərəfləri ilə özünün ifadəsini tapır. Bütün bunlar ümumilikdə
qəhrəmanlıq dastanlarının məzmun xətlərini və onun elmi-pedaqoji sistemini daha geniş
müstəvidə təhlilə gətirməyin aktuallığını zəruriləşdirir. Qəhrəmanlıq dastanları tərbiyə,
mədəniyyət, etnogenez, əxlaqi-mənəvi dəyərlər və s. timsalında mükəmməl bir təsəvvürlə
əhatələnir. Dastanlarının, ümumiyyətlə xalq yaradıcılığının cövhərini tərbiyə təşkil edir və
bütövlükdə hər bir folklor nümunəsi tərbiyəvi mahiyyəti ilə mənbə kimi faktlaşır.
AÇAR SÖZLƏR:Qəhrəmanlıq dastanları,,“Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Qara
Məlik”, “Qaçaq Nəbi”, “Qandal Nağı”, “Qaçaq Kərəm”, “Qaratanrıverdi”, “Səməd Bəy”,
Tərbiyə, Milli-Mənəvi Dəyərlər, Xalq Pedaqogikası.
GIRIŞ
Dünya elmi-pedaqoji fikrinin çağdaş mərhələdə ortaya qoyduğu fundamental təsəvvür etnik
yaddaş səviyyəsində qəhrəmanlıq dastanlarını üfiqi və şaquli müstəvidə təhlilə gətirməyi zəruri
edir. Çünki bütünlükdə xalq yaradıcılığı və onun bir hissəsi olan dastanlar etnomədəni sistemin
mətn paradiqması səviyyəsində elə incə həm də gərəkli, qeyri-adi özünəməxsusluqlarla dolu
sirlərini söz örtüyündə qoruyub saxlayırlar ki, onun açılması ən önəmli məsələ kimi elmi-pedaqoji
fikrin qarşısında durur. Qəhrəmanlıq dastanları etnosun milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərinin əsas
enerji qaynaqlarındandır. “dastanşünaslıqda belə bir fikir var ki, qəhrəmanlıq dastanı xalqın
tarixinin şifahi dərsliyidir. Burada azərbaycanın sənədlərlə təsdiq olunan tarixi coğrafiyası var
(hələ bir çox hallarda dastanlardakı hadisələr yazılı sənədləri daha da etibarlı edir), azərbaycanın
milli-etnik mənşəyi – oğuz-qıpçaq kökü göstərilir, əski xaqan və şah idarə üsulundan ibarət qədim
türk dövlət quruculuğu əks etdirilir, ordu quruluşu və hərbi döyüş sistemi, sərhəd qoruculuq
institutu haqqında bilik verilir, ailə-əxlaq tərbiyə mənzərəsi canlandırılır, ölkənin demokratik
vəziyyəti ilə bağlı dövlət qayğısından danışılır, dövlətin insan şəxsiyyətini qiymətləndirməsindən
söz açılır, dilimizin bugünkü əsas lüğət fondu və qrammatik quruluşu ilə tarixin çox dərinliyinə
getdiyi təsdiqlənir və s.” (3, 3). Qəhrəmanlıq dastanları tərbiyə, mədəniyyət, etnogenez, əxlaqimənəvi dəyərlər və s. timsalında mükəmməl bir təsəvvürlə əhatələnir.
Ümumiyyətlə, qəhrəmanlıq dastanlarındaəsas qaynaq olan xalq pedaqogikasından gələnlər
bütün kontekstlərdə, qəhrəmanlıq timsalında ümumiləşdirilir. Burada ifadəsini tapan
vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, mərdlik kimi ali dəyərlər və onun bir sistem olaraq uca tutulması
müdrik qoca, mədəni qəhrəman statusunda ümumiləşdirilir. Məsələn, “Kitabi-dədə qorqud”
dastanlarında vurğulanan “oğuz elində onunla (dədə qorqudla) məsləhətləşmədən bir iş
görülməzdi. Nə dersə qəbul edərlərdi. Sözün tutub tamam edərlərdi” ifadəsi bütünlükdə oğuz
elində ağsaqqallıq instutunun təsəvvür mexanizmini müəyyənləşdirir.
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Uşaqların yaş dövrləri, uyğun tərbiyəvi təsirlərin seçilməsi, adət-ənənələr və s. Qəhrəmanlıq
dastanlarında bir bütöv olaraq faktlaşır. “dirsə xan oğlu buğacın boyu”nda buğacın anadan
olandan qəhrəmanlıq göstərib buğac adı alana qədərki tərbiyəsi oğuz elindəki tərbiyyə sistemini
aşkarlamaq üçün əsaslı mənbədir. Eləcə də “Koroğlu” dastanında koroğlunun rövşən adı ilə
tanındığı dövrü, alı kişinin nəsihət və tövsiyələri, onun bir qəhrəman kimi formalaşana qədərki
mənzərəsi və s. Eyvaz timsalında da bu dastanda lazımı qədər aydınlıqla faktlaşır. Adət-ənənələr,
etnosun dəyərlər sistemi, onun bur tabu olaraq uca tutulması dastanların bütün epizodlarında əsas
kimi özünü göstərir.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev “Koroğlu abidəsi”nin açılışındakı
məşhur çıxışı məhz öz konseptual səciyyəli və strateji məzmunu tarixi çıxışı ilə dastanın gənc
nəslə təsirini diqqət önünə çatdırır: “Gənc nəslin tərbiyə edilməsində “Koroğlu” dastanı çox
mühüm bir vasitədir. Çünki gənc nəslimiz vətənpərvərlik ruhunda böyüməli, tərbiyə almalıdır.
Müstəqil azərbaycanın vətəndaşları öz vətənini, xalqını sevməlidirlər. Koroğlu xalq içərisindən
çıxmış, xalq üçün yaşamış gözəl insan, böyük sərkərdə idi. Koroğlu, eyni zamanda, istedadlı insan
idi - həm şair, həm aşıq idi. Bir daha demək istəyirəm ki, azərbaycan xalqının ən gözəl
xüsusiyyətləri onda var idi və bizim gənclərimiz keçmişimizdə olan müsbət obrazları da
bilməlidirlər, yaxından, dərindən tanımalıdırlar” (5,3).“Koroğlu” dastanı ətrafında yürüdülən
mülahizələr xalqın tarixi, dili, mənəvi mədəniyyəti, ədəbiyyatı, dövlətçilik düşüncəsi, ailə
münasibətləri, vətənpərvərlik duyğusunun yaşarlığı timsalında kifayət qədər dərin faktura ilə
səciyyələnir.
Qəhrəmanlıq dastanlarının, ümumiyyətlə xalq yaradıcılığının cövhərini tərbiyə təşkil edir və
bütövlükdə hər bir folklor nümunəsi tərbiyəvi mahiyyəti ilə mənbə kimi faktlaşır. Dastanlar isə bir
forma olaraq imkanlılıq xüsusiyyəti, janrın əhatələdiyi düşüncə modelləri, etnosu ifadə imkanları
ilə mükəmməl təsəvvür formalaşdırır. Elmi-nəzəri fikirdə dastanların sərgilədiyi təsəvvür bütün
potensiyası ilə tarix və cəmiyyət, zaman və mühit, etnik çevrə və şəxsiyyət və s. timsalında ciddi
zənginliklə səciyyələnir. “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Qaraoğlu”, “Qara Tanrıverdi”,
“Qandal Nağı”, “Qaçaq Kərəm”, “Dəli Alı” və s. dastanların müqayisəli təhlili ənənədən gələn
daxili bir harmoniyaya bağlanır. Məsələn, “Oğuz Kağan” dastanında ağsaqqallıq institutu
anlamında Uluq türkün sərgilədiyi məzmun “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarındakı Dədə Qorqud
müdrikliyi, “Koroğlu” dastanındakı Alı kişi ağsaqqallığı ilə eyni səviyyədə dayanır. Bir növ türk
düşüncə tərzindəki böyük//kiçik, ağsaqqal sözü, ağsaqqal nəsihəti anlamına gəlir. “Oğuz Kağan”
dastanında oxuyuruq: “Günlərin bir gününü o yuxuda bir qızıl yayla üç gümüş ox gördü, bu qızıl
yay gündoğandan günbatanacan uzanmışdı, üç gümüş ox isə qüzeyə tərəf qanadlanmışdı.
Oyandıqdan sonra Uluq Türk yuxuda gördüklərini Oğuz Kağana bildirdi. Söylədi:-ay kağanım,
sənin ömrün olsun uzun. Ay kağanım, qoy ədalət olsun sənə qanun. Göy Tanrı mənə yuxumda
bildirdi. Qoy yuxum çin olsun. Aldığın torpağı sənin uruğuna versin. Oğuz Kağan uluq türkün
öyüdünü dinlədi. Öyüdünü tutub tamam elədi” (1, 135-136). Bu nümunə bütünlükdə
“oğuznamələr”də, türk dastançılığında, eləcə də onun bir qövmü olan azərbaycan epik mühitində
eyni sistemlə müəyyənləşir. “Yaradılış”Dan, “Oğuz Kağan”a, oradan da üzü bəri mövcud dastan
mühitində tərbiyənin bütün parametrlərdə qəlibləşməsini aydınlaşdırmaq və prosesin gedişini
geniş səviyyədə təhlilə gətirmək üçün əsas olur. “oğuz kağan”da gördüyümüz ağsaqqallıq
modelinin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında Dədə Qorqud, Bayındır xan, Qazan xan
timsalında tipik nümunələrini görürük. Məsələn, dastanın müqəddiməsində Dədə Qorqudun el
ağsaqqalı olmasının klassik forması özünə yer alır. “Qorqud Ata oğuz qövmünün müşkülünü həll
edərdi. Hər nə iş olsa Qorqud Ataya danışmayınca işləməzlərdi. Hər nə ki, buyursa qəbul
edərlərdi. Sözün tutub tamam edərlərdi” (4, 14). Dədə Qorqud şəxsində yürüdülən bu qənaətlər
oğuz elindəki tərbiyənin bir tabu olaraq müəyyənləşmiş fakturasının göstəricisidir. “Koroğlu”
dastanında ağsaqqallıq baxımından Alı kişidə təkrarlanır. Dastanın birinci qolunda ata ilə oğulun
söhbəti bütün parametrlərdə müdrikliyə, ağsaqqallıq institutunun nələrlə səciyyələnməsinin
ifadəsinə köklənmişdir. “Keçənə güzəşt deyərlər. Görünür, bir də səni görmək mənə qismət
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deyilmiş. Ay dolanar, sənin adın məğribdən məşriqəcən bütün dünyada məşhur olar. Nə qədər ki,
misri qılınc sənin belində, sən də Qıratın belindəsən, özün də bu çənlibeldəsən, sənə heç kəs dov
gələ bilməyəcək... Get, sənin adını Koroğlu qoydum!” (5, 33). Rövşən//Koroğlu paralelinin bütün
sxemləri ağsaqqal və ağsaqqallıq anlayışında cəmiyyət nizamı ilə bütövləşir. Bütün bunlar
tərbiyənin mötəbərliliyini və mütərəqqi bir ənənədən süzülərək kifayət qədər mükəmməl
qanunauyğunluqla nizamlandığını düşünməyəəsas verir. Oğuz Kağan//xan qazan//Koroğlu
sıralanmasında formalaşan qəhrəman və xalq formulu bir qaynağ olaraq tərbiyənin uğurluluğuna,
cəmiyyət və mühit səviyyəsində tabu, törə xarakterinə bağlanır.
TƏDQIQAT METODU
Tədqiqatda nəzəri təhlil metodundan istifadə edilmişidr.
NƏTICƏ
Məlum olğuğu kimi, “tərbiyə fəaliyyət prosesində həyata keçirilir və tərbiyəçi ilə tərbiyə
olunan arasında qiymətli davranış normaları, zəruri həyati, mənəvi adətlər təşəkkül tapır” (6, 175).
Bütün bunlar isə alı kişi//koroğlu timsalında mükəmməl və həm də lazımı qədər tipik etnonizama
bağlanır. Bütün bunlar qəhrəmanlıq dastanlarında tərbiyəvi fikirlərin mahiyyətində olanların
ümumi məzmununu müxtəlif istiqamətlərdətəhlilə gətirməyi zəruri edir.
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI
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AZERBAYCAN'DA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI
OKULLARDA EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARIN VELİLERİNİN
GÖRÜŞLERİNE GÖRE SORUNLARI
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ÖZET
Bu nitel çalışma ile Azerbaycan'da eğitim gören Türk öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ele alınmıştır. Yaşanan sorunların çözümündeki gecikmişlikten, Azerbaycan'daki
Türk veliler açısından geleceğe dönük eğitimden ve bu eğitim için gereken okulların ve
eğitimcilerin yetersizliğinden, herkesin gerçekten en iyi şekilde yararlanabileceği bir yurt dışı
eğitim politikasının oluşturulmamış olmasından, genel eğitim politikalarından; Türk vatandaşlarının çocuklarının yaşadıkları sosyal, ekonomik ve eğitimsel sorunlardan bahsedilmiştir.
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın göçün yaşandığı tarihten günümüze kadar yaşadığı sorunlar,
gittikçe artmıştır.Yaşanan bu sorunlar, bütün Türk öğrencilerini farklı boyutlarda etkilemiştir ve
etkilemeye de devam etmektedir. Sorunlar, nasıl ki bütün çocukları olumsuz yönde etkiliyorsa bu
sorunların çözüme kavuşturulması da onları aynı oranda olumlu yönde etkileyecektir. Sorunun ya
da çözümün bir parçası olma durumuna göre ortaya çıkan sonuçlardan etkilenme, sergilenen
yaklaşımla doğru orantılı olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle sorunların çözüme
kavuşturulması, herkesin daha duyarlı ve sorumluluk sahibi olmasıyla mümkün olacaktır.
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Bu çalışmada, yurt dışına göçün yoğun olarak yaşandığı Azerbaycan’da vatandaşlarımızın
başta eğitim olmak üzere yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmeye ve bu konuda bir duyarlılık
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, vatandaşlarımızın maruz kalınan hak ihlalleri durumunda
haklarını aramaları kadar, sahip olunan birtakım imkânlardan da yararlanabilmeleri için büyük
önem taşımaktadır.
Bu çalışma ile; Azerbaycan’da eğitim gören Türk öğrencilerin sadece müfredatla sınırlı ders
aldıkları, sınıflarda teknoloji sınırlılığının olduğu, sosyal aktivitelerin azlığı, dil eğitimlerinin
yetersizliği, özellikle lise dönemindeki öğrencilere öğretmenlerin yeteri kadar ilgilenemediği;
servis, sınıf mevcutlarının fazlalığı, kültürel benlik bilincinin oluşmadığı ve özellikle görüşmeye
katılan velilerin en çok şikayetçi olduğu durumlardan biri olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
Azerbaycan’daki Eğitim Müşavirliğinde Türk vatandaşlarının eğitim-öğretim sürecinde yaşadığı
sorunları ile yeteri düzeyde ilgilenilmediği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yurtdışı eğitim, Türk öğrenci, kültür, eğitimsel problemler
ABSTRACT
With this qualitative research, the problems faced by Turkish students while studying in
Azerbaijan were discussed. There are mentioned about the lack of the delaying in solutions of the
problems, future-oriented education and necessary schools for this education and educators in the
aspect of the Turkish parent in Azerbaijan, not establishing of international education policy that
everyone can get the most out of it, general education policy, social, economic and educational
problems faced by Turkish citizens.
The problems encountered have an impact on all Turkish children in different sizes and still
continues to impact. How the problems affect all the children negatively, the solution of the
problems affects them positively in the same way. Affected by the emerging results of depending
on being a part of the problem or solution is realized in direct proportion with shown approach.
Therefore, solving problems requires everyone being more sensitive and responsible. The
encountered problems of our citizens in abroad from the date of migration to the present have
become like growing ball.
In this study, it was tried to draw attention to the problems encountered by our citizens
especially in education sphere and to create sensitivity about this issue in Azerbaijan where the
immigration intensely taking place. This is of great importance of benefitting from the
opportunities for seeking their rights in the case of violation of rights that our citizens exposed.
Key words: Foreign education, Turkish student, culture, educational problems
GİRİŞ
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çoğu; artık sadece işçi konumunda olmayıp
akademisyen, bilim adamı, doktor, mühendis, avukat, gazeteci, iş adamı, sanatçı, politikacı,
sporcu gibi çeşitli alanlarda meslek sahipleri olarak göç alan ülkelerin siyasal, sosyal, ekonomik
ve kültürel hayatına katılmaktadır.
Yıllar içerisinde öğrencilerin yurt dışında eğitime katılımının artmasıyla eğitim eğilimleri de
değişiklik göstermektedir. Önceki yıllarda öğrenciler, az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere
yönelirken son yıllarda bu noktada değişimler gözlenmektedir. En çok öğrenci gönderen ülkeler;
çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerden olsa da Çin, Rusya, Güney Kore, Japonya ve Asya
ülkelerinin tercih edilir konuma gelmesi, eğitim eğilimlerinin değişimi konusunda yol göstericisi
olmaktadır. Her yıl yurt dışında eğitim almak üzere ülkeden ayrılan öğrenci sayısı, 100 bine
ulaşırken bu öğrencilerin yaklaşık 4000’i Azerbaycan’da eğitim almaktadır (Yiğit, 2013, s.78).
Her ailenin kendi kültürel birikimlerine ve değer yargılarına göre belirlediği kuralları,
alışkanlıkları vardır. Çocuklar, aile ortamında öğrendikleri bu değer yargılarını aile ortamı dışında
bulundukları sosyal çevrelerinde de uygularlar. Çocuklar, ailede ana dili öğrenimiyle başlayan ilk
sosyalleşme sürecini sosyal çevrelerinin genişlemesi ve çocuğun bu sosyal çevrede aktif
olabilmesi ölçüsünde geliştirir. Çocuğun ailede ve çevresinden öğrendiği her şey, karakterinin
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şekillenmesini de sağlamaktadır (Yazıcı, 1999, s.76). Bu öğrenciler, eğitim aldıkları sürede kendi
anadilleri ve kültürleri ile bağlarını koparmadan bulundukları toplumların, sosyal, ekonomik,
siyasal ve kültürel yapılarına da uyum sağlamaya çalışıyor. Bu süreçte farklı sorunlarla da
karşılaşabiliyor.
Ailede edinilen kültürel birikimin gidilen ülkelerdeki kültürle örtüşmemesi, iki kültür
arasında disiplin anlayışının farklı oluşu, çocuğun yaşadığı topluma ayak uydurabilmesini
engellemektedir. Bununla birlikte yaşanılan ülkenin okulunda verilen eğitimin çocuğun öz
değerleriyle çatışması, çocukları bir tercihe zorlamaktadır.
Kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması, evrensel ve milli değerlerin benimsetilmesi,
millî şuurun yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlara kavratılması toplumların geleceği açısından
önemlidir. Ulusal kültürün yeni nesillere aktarılması ve kültür yoluyla kuşaklar arasında birlik ve
beraberliğin barış içerisinde yaşatılmasını sağlamak, milli eğitimin temel görevleri arasındadır.
Eğitimin sistemli bir şekilde verilmesini sağlayan kurum olan okullar, bu görevin yerine
getirilmesinde en büyük sorumluluğa sahiptir (MEB, 2006, s.7-8). İki kültür arasında uyum
sağlanamaması durumunda, kimi zaman ruhsal sorunların yaşanması kaçınılmazdır. İki kültür
arasında bir bütünlük içinde olmayan çocuklar, kişilik ve uyum sorunları yaşayabilirler. Bu durum
çok kültürlü ortamda yetişen çocukların, diğer kültürlerden gelen çocuklarla iletişim kurmalarına
engel teşkil edebilir ve problemli çocuk sayısının artmasına neden olabilir (Adsoy, 2014, s.690).
Azerbaycanda yaşayan Türk öğrencilerin eğitimsel, sosyal, ekonomik, kültürel, öz değerlerin
çatışması, uyum, sorunlarının araştırılması amacıyla, Azerbaycan’da Bakü Türk Anadolu okulları
kapsamındaki ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören Türk öğrencilerin velileri ile görüşmeler
yapılmış ve bu öğrencilerin aileleri incelenmiştir.
YÖNTEM
Bu çalışmada, Azerbaycan’da eğitim alan Türk vatandaşlarının ve onların çocuklarının
aldıkları eğitim ve yaşadıkları sorunlarla ilgili görüşlerinin derinlemesine analiz edilmesi
amaçlandığı için nitel araştırma yöntemi kullanılacaktır.
Nitel araştırmayı, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlamak mümkündür. Nitel
araştırma, disiplinlerarası bütüncül bir bakış açısını esas alarak, araştırma problemini yorumlayıcı
bir yaklaşımla incelemeyi benimseyen bir yöntemdir. Üzerinde araştırma yapılan olgu ve olaylar
kendi bağlamında ele alınarak, insanların onlara yükledikleri anlamlar açısından yorumlanır
(Yıldırım ve Şimşek, 2018, s.86). Nitel yöntemle tasarlanmış araştırmalarda ele alınan konu
hakkında derin bir kavrayışa ulaşma çabası vardır. Bu yönüyle araştırmacı bir kâşif gibi hareket
ederek ilave sorularla gerçekliğin izini sürer ve muhatabının öznel bakış açısına önem verir.
Nitel araştırma yönteminde yapılan bu tezde araştırma deseni olarak olgu bilim kullanılmıştır.
Olgubilim (fenomenoloji/phenomenology) deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine
ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız
dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde
karşımıza çıkabilmektedir. Bu olgularla günlük yaşantımızda çeşitli biçimlerde karşılaşabiliyoruz.
Ancak bu tanışıklık, olguları tam olarak anladığımız göstermiyor. Bize tümüyle yabancı olmayan
aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalarda
olgubilim (fenomenoloji) uygun bir araştırma zemini oluşturuyor (Yıldırım ve Şimşek, 2018,
s.96).
SONUÇ
Yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan bulgulara göre Azerbaycan’da yaşayan 12.259 Türk
vatandaşından 1893’ü öğrenci, bunların 1383 ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisidir. Geriye
kalan 510 kişi ise meslek lisesi ve üniversite öğrencileridir. Görüşmeye katılan velilerin ise
toplam 36 çocuğundan 8’i ilkokul, 13’ü ortaokul 9’u ise lise öğrencisidir. Bu öğrencilerin sadece
%10’u eğitimlerine Türkiye’de başlamıştır. Geriye kalan %90 ise eğitimlerine Azerbaycan’da
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başlamışlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri de görüşmeye katılan velilerin çok uzun
zamandır, ortalama 15 senedir, Azerbaycan’da yaşıyor olmasıdır.
Yurt dışında eğitim almak son zamanlarda çok arttı. Uluslararası öğrenciler birçok ülke için
önemli bir gelir kaynağı olarak kabul ediliyor. Yabancı öğrenciler sık sık yeni akademik ve sosyal
ortamlara uyumları ile ilgili sorunlarla karşılaşmaktadır. Örneğin, uluslararası öğrenciler dil
zorlukları, akademik problemler, sosyal konular ve ırkçılık gibi çok çeşitli zorluklarla karşı
karşıyadır. Bu zorlukların azaltılmasına yardımcı olmak için, politikacılar, öğretim üyeleri,
danışmanlar, uluslararası öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcamalı ve uluslararası
öğrenciler için özellikle iş, sosyal entegrasyonlar ve dil desteği gibi belirli konuları ele almalıdır.
Ayrıca, ev sahibi ülkeler yabancı öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak için iş birliği yapmalı ve
yabancı öğrencilerin bu toplumlara entegre olmalarına ve katkıda bulunmalarına yardımcı
olmalıdır (Amani,2011, s.200).
Azerbaycan’da yaşayan Türk vatandaşlarının ve onların çocuklarının uyum, disiplin sorunları
az olmasının en önemli sebeplerinden biri de dil, din, etnik köken ve kültür benzerlikleridir.
Bunun yanı sıra öğrencilerin uyum, disiplin konusunda velilerin tepkilerin çok önemli olduğundan
ve bunun çocuklara etkisinden bahsedildi. Bunun yanı sıra erkek çocuklar daha kolay uyum
sağlarken kız çocuklarının zorlanabildiklerini görülmüştür.
Araştırmalar, yabancı öğrencilerin yaşadıkları ya da yurtdışında çalıştıkları dönemlerde çeşitli
sorunlarla karşılaştığını göstermektedir. Örnek olarak, Butcher ve McGrath (2004) tarafından
yapılan araştırmalardan birinde, uluslararası öğrencilerin konaklama sorunları, dil zorlukları,
ayrımcılık, finansal konular ve kültürel yanlış anlama gibi çok çeşitli sorunlar yaşadığını
göstermiştir. Ayrıca, Bates (2012), yurtdışında eğitimle ilgili yöntem ve stratejilerin
iyileştirilmesine ihtiyaç olduğunu doğruladı.
Anaokulu çocuğunuzun genel gelişiminde ciddi bir önem taşımaktadır. Anaokulunda
çocuklar, yaşamları boyunca inşa etmeleri gereken sosyal, duygusal, okuryazarlık ve ince motor
becerilerini geliştirir. Bu süre zarfında, bir çocuk işitme, görme, koku ve dokunma hissini alarak
öğrenir. Örneğin, dokunma hissi ile bir çocuk farklı şekil ve boyutlardaki nesneleri öğrenir, bir
çocuğun işiterek etrafındaki dünyayı daha iyi dinleme ve anlama sanatını geliştirir ve görme hissi
çocuğun nesneleri, kalıpları tanımasını sağlar. Anaokulunda çocuklar nasıl düşünüleceğini,
nesneleri, dili nasıl tanıyabileceğini ve kendilerini ifade edebileceğini ayrıca dans, müzik, sanat ve
oyunlarını çeşitli etkinliklerden öğrenir (Patterson, 2006, s.77).
Yapılan görüşmeler zamanı ortaya çıkan bulgularda Azerbaycan’da yaşayan Türk veliler
çocuklarını genel olarak okul öncesi eğitimlerine ve kreşe sadece bir veya iki sene gönderdikleri
belirlenmiştir. Bunun en önemli sebebi ise Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu
Okulları kapsamında olan anaokulun yetersizliği ve pahalı olmasıdır. Maddi durumu iyi olan
veliler daha iyi özel anaokuluna gönderiyor, diğer veliler ise pahalı olduğu için çocuklarını
anaokula yazdıramadıkalrını belirtmişler.
Görüşmeye katılan veliler bildirdiler ki, çocuklar eğitim ve öğretimlerini yurt dışında
gördükleri zaman bu Türkiye’deki eğitimden biraz daha farklı olabiliyor. Şöyle ki, bazı veliler
bundan memnunken diğerleri bu konudan müzdarip olduklarını söylemişler. Genel olarak
Azerbaycan’daki okuldan memnun olmayan veliler üniveriste konusunda memnun olduklarını,
çocuklarının kolaylıkla Türkiye’de üniversite kazanabilecekleri fakat eğitim açısından
bakıldığında kaliteli eğitimden mahrum kaldıklarını belirtmişler.
Çocukların akran grupları ile ve daha geniş toplumlarda başarılı bir şekilde çalışmak için bir
grubun parçası olarak çalışabilme, başkalarıyla iş birliği yapma, yönergeleri takip etme, öz
kontrolü kullanma ve görevlere odaklanma gibi önemli becerileri öğrenmeleri gerekir. Sosyal ve
duygusal yetkinlik; yaşamımızın bu yönlerini öğrenme, ilişki kurma, günlük sorunları çözme,
büyüme ve gelişmenin karmaşık taleplerine uyum sağlama gibi yaşam görevlerini başarıyla
yönetmemize olanak tanıyan şekillerde anlama, yönetme ve ifade etme yeteneğimizi tanımlar. Öz
farkındalığı, dürtüsellik kontrolünü, iş birliğine dayalı çalışmayı, kendini ve başkalarını
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önemsemeyi içerir (Ward, 1994). Tüm bunların farkında olan, sosyal faaliyetlerin çocukların
gelişiminde nasıl önemli olduğunu belirten veliler, bu konuda okulun çok yetersiz olduğunu hem
okul şartlarının yetersizliğini hem de öğretmenlerinin bu konuda pasif olduklarından şikâyet
etmişler.
Sadece eğitim hayatında değil kariyer ve iş hayatında başarılı olmak için de öğretmenler
hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır. İyi bir öğretmen, toplumda iyi bir insan olmamız ve
ülkenin iyi bir vatandaşı olmamıza yardımcı olur. Öğretmenler, öğrencilerin herhangi bir ulusun
geleceği olduğunu bilir. Yani herhangi bir ulusun gelecekteki gelişimi öğretmenlerin elindedir.
Yaşam içinde insanları şekillendiren öğretmenlerdir. Hayatımızda bu kadar önemli olan
öğretmenler işlerini iyi yapmadıkları zaman öğrencilerin hayatında ciddi anlamda olumsuz izler
bırakıyor (Yankey, 2014, s.231). Bu bağlamda öğretmenlerinden memnun olmadıklarını belirten
veliler genel olarak öğretmelerden memnun olmadıklarını, çocuklarla yeteri kadar
ilgilenilmediğini düşünüklerini söylediler.
Yapılan araştırma zamanı velilerin kısmen memnun kaldıkları konulardan biri de Bakü Türk
Anadolu Okullarında anadil, kültür ve Türk tarihi derslerine verilen önem oldu. Bu konudan da
tam memnun olmadıklarını, çocuklara öğretilen her şeyin müfredatla sınırlı oluğu, ek faaliyetler
yapılmadığı görüşünde olduklarını söylediler.
Azerbaycan’da bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Okullarında
eğitim sürecinin benzer ve farkı taraflarını özetleyecek olursak, benzer tarafı eğitim ve öğretim
sürecinin aynı Türkiye’deki devlet okulları müfredatına uygun yani birebir Türk eğitim sistemini
uygulaması olduğu halde farklı tarafı buradaki dil eğitiminin daha iyi olmasıdır. Bu durumdan
memnun olan veliler ise bunu çocukları için avantaja çevirerek iyi bir dil eğitimi almaları için
ellerinden geleni yaptıklarını söylediler.
ÖNERİLER
Azerbaycanda eğitim gören türk öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunların
incelenmesi konusunu ele alan bu çalışmada, yurtdışı eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar
incelenerek daha önce işlenmemiş bir konu ve uygulanmamış bir yol tercih edilmiştir. Bu çalışma
Azerbaycan’da ve genellikle yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin eğitimlerine dikkat
çekme konusunda bir başlangıç noktası diğer bir tabirle hazırlık olduğu kabul edilebilir. Çalışma
Azerbaycan’da eğitim gören Türk öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunların
çözülmesi için şunlar önerilebilir:
a. Yurt dışındaki Türk öğrenciler için ayrı bir müfredat hazırlanmalı, alana yönelik uzmanlar
yetiştirilmelidir. Türk öğrenciler için anketler düzenlenerek onların ilgi ve beklentileri
doğrultusunda dil dersleri planlanmalı ve tasarlanmalıdır. Sadece bu çaba bile çocukların ana dili
derslerine olan ilgisini artırmayı sağlayacaktır.
b. Yurtdışında eğitim gören Türk öğrenciler anaokulu süresince maddi durumu olmayan
ailelerinden bu hizmetten yararlanabilmesi için bağış bütçesinden bu ailelerin yararlanması
sağlanabilir. Anaokullarında çocukların daha kaliteli eğitim alması ve kaliteli zaman geçirmesi
için sınıflar kameralarla denetlenebilir
c. Yurt dışına gönderilen öğretmenlerin (hem de rehber öğretmenlerin) çalıştıkları okulda bir
sene sonra memnuniyet anketi düzenlenmeli ve anket sonucuna göre, başarısız öğretmenler
görevden alınmalıdır.
d. Bakü Türk Anadolu Okullarına ait okul yeni, daha büyük, ferah, spor salonları, etkinlik
alanları, sınıf odaları içeren ve Bakü’nün daha sakin bir konumunda bahçeli bir binaya taşınabilir
veya yeni okul binası yapılabilir.
e. Çocukların ulaşımın sorunun halledilmesi için okul tarafından servis verilebilir.
f. Dil eğitimini daha kaliteli yapmak için okula alınan yabancı dil öğretmenlerine
uluslararası dil sertifikaları olması şartı getirilebilir.
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g. Sadece bilişim derslerinde değil diğer derslerde ve ödevlerin yapılmasında teknoloji
kullanılabilir. Bunun yanı sıra okul çocuklarının ders işlemesi ve araştırma yapması son teknoloji
ile temin edilebilir.
h. Sosyal aktiviteleri ve spor faaliyetlerinin arttırılması amaçlı, yarışlar düzenlenebilir.
Yarışma sonucunda sadece galip gelen çocuklar değil etkinliği düzenleyen öğretmenler de
ödüllendirilebilir.
i. Sadece milli bayramlarda değil bütün dini, tarihi ve Türk kültürüne ait özel günlerde
velilerle birlikte farklı programlar yapılabilir. Böylece hem veliler bir araya gelmiş hem de
çocuklar kendi kültür ve tarihlerini yakından tanımış olur. Bunun dışında sinema günleri
düzenleyerek Türk tarihini ve medeniyetini yansıtan filmler ve tiyatrolar izlenebilir.
j. Sınıflardaki kalabalıkları azaltmak için Azerbaycanlı öğrencilerin okula alınması
yasaklanabilir.
k. Ders materyallerinin zamanında yetişmesi için dönem başında değil, eğitim senesi
sonunda bir sonraki dönemin kitapları gönderilebilir.
l. Özel olarak yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının talep ve isteklerinin bildirmesi için
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı online uygulama veya sistem kurulabilir.
m. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, bulundukları ülke kuralları çerçevesinde
kendilerine tanınmış haklar konusunda bilinçlendirilerek eğitim ve sosyal yaşam konularında daha
iyi şartlarda yaşamaları sağlanmalıdır.
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AZƏRBAYCANDA XX ƏSRIN I YARISINDA VƏ MÜASIR
DÖVRDƏ PEDAQOJI KADR HAZIRLIĞI MƏSƏLƏLƏRININ
MÜQAYISƏLI TƏHLILI
DÜRDANƏ ƏLIYEVA

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Cəlilabad filialı
Pedaqogika
durdane.eliyeva.00@mail.ru
CƏLILABAD, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Məqalədə XX əsrin I yarısında pedaqoji kadr hazırlığının aktual məqamları aydınlaşdırılmış
və müasir dövrdə pedaqoji kadr hazırlığı ilə uzlaşdırılmışdır. Müasir dövrün tələbi olan təlimlə
yanaşı pedaqoji kadr hazırlığı məsələsi XX əsrin I yarısında da diqqət mərkəzində saxlanılmış və
bu məqalədə nümunələr üzərindən göstərilmişdir. XX əsrin I yarısında fənn, teatr, dram, musiqi,
incəsənət dərnəklərinin fəaliyyəti, eləcə də yaradıcı, istedadlı şəxslərin üzə çıxarılması məqsədilə
həyata keçirilən tədbirlər təhlil edilmişdir. Bunlarla yanaşı, xalqına, millətinə, dövlətinə layiqli
vətəndaş kimi formalaşmaq və insanlıq sərgiləmək vacib məqamlar olaraq diqqət mərkəzində
saxlanılmış və məqalədə bu məsələlərə yer verilmişdir. Eləcə də, hər bir şəxs əldə etdiyi bilikləri
millətinin, ölkəsinin mənafeyinə uyğun istifadə etməlidir.
AÇAR SÖZLƏR: pedaqoji kadr, pedaqoji kadr hazırlığı, seminariya, texnikum, şəxsiyyət
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GIRIŞ
Tarixdən o zaman danışmaq mümkündür ki, bir tərəfdən inkişaf və yeninin yaradılması, digər
tərəfdən isə keçmişlə varisliyin qorunub saxlanmasının qarşılıqlı əlaqəsi olsun. Bizim araşdırdığımız məsələ də elə bu varisliyin qorunub saxlanılmasının təhlilidir.
Mövcud peşələri nəzərdən keçirsək görərik ki, yazıçının əsərləri əl-əl gəzir, rəssamın
yaratdığı tablolar insanları heyran qoyur, aktyoru tamaşaçı alqışlayır, diplomat mühüm dövlət
işində çalışır, prokuror ittiham edir, hakim hökm verir, müəllim isə insan tərbiyə edir. Onun sənət
əsəri üzərində illərin əziyyəti olan, hər kəsi heyran qoyan rəssam, aktyor, diplomat, prokuror,
hakim və başqa sənət sahibləri olur. Müəllimlərsiz millətin xoşbəxtliyi, gücü və qüvvəsi ola
bilməz. XX əsrin I yarısında pedaqoji kadr hazırlığına diqqət yetirsək görərik ki, seminariya və
texnikumlarda fəaliyyət göstərən və eləcə də oranın məzunları olan pedaqoji kadrlar öz fəaliyyəti,
şəxsiyyəti ilə seçilmiş və yüksək mənəviyyata sahib olmuşlar. XX əsrin I yarısında müəllimlərin
pedaqoji ustalığı və pedaqoji kadr hazırlığına qoyulan tələblər bu gün üçün də aktualdır. Təkcə,
təlim deyil, həmçinin həqiqi vətəndaş və yüksək yaradıcı qabiliyyətə malik kadr hazırlamaq
hədəfi günümüzlə səsləşir.
Tədqiqatın əsas məqsədi müasir dövrdə pedaqoji kadr hazırlığı zamanı XX əsrin I yarısının
mütərəqqi imkanlarından istifadə etmək imkanlarını təhlil etməkdir.
Məqalə xülasə, açar sözləri, giriş, tədqiqat metodu, nəticə və ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
TƏDQIQAT METODU
Elmi-tədqiqat işi tarixi-müqayisəli təhlil metodu əsasında aparılmış, elmi ümumiləşdirmə və
sistemli təhlil metodlarına da yer verilmişdir.
XX əsrin I yarısının pedaqoji kadr hazırlığına diqqət etdiyimiz zaman bizə məlum olur ki, bu
pedaqoji kadrlar Azərbaycanın elm, təhsil, maarif və mədəniyyət məşəlini yurdumuzun ucqar
yerlərinə qədər aparan, gənclərin gözünü dünyəvi təhsillə və elm nuru ilə işaqlandıran, təhsil,
mədəniyyət, incəsənət carçıları, Firudin bəy Köçərlinin sözləri ilə desək, “millətin çırağı” olan əsl
xalq müəllimləri, əsl elm adamları idilər. Bu şəxslər tariximizə əsl müəllim örnəyi və simvolu,
müəllimlik sənətinin vurğunu, mənəviyyatı ilə xalqına bağlı olan, Vətən övladları yolunda
ömrünü şam kimi əridən maarif fədailəri kimi daxil olublar. Onlar təşəbbüskar, yenilik uğrunda
mübarizə aparan, nailiyyətləri ilə kifayətlənməyən, təlim və tərbiyənin yeni üsul və vasitələrini
axtaran insanlar idi. Vətən övladlarının ümumi məqsədi, ideyası Azərbaycana xidmət etmək,
xalqın maariflənməsinə, ana dilimizin göz bəbəyi kimi qorunub saxlanılması və inkişaf
etdirilməsinə nail olmaq, lazım gələrsə öz canlarını qurban verməkdən çəkinməmək idi. Yüksək
insani hissə, vətənpərvərlik borcunu başa düşən cəsur və cürətli, əqidəli və əsl müəllim simasına
sahib olan şəxslər idi. Onlar sadəlik, təmizlik və mənəvi yüksəkliyin, müəllim etikası və
nəzakətini saxlayan olmuşdular. Onlar tədrisi keyfiyyətcə daha yaxşılaşdırır, keyfiyyətli pedaqoji
kadrlar hazırlayırdı.
Müasir yanaşmalara görə təhsil müəssisələrində elə bir pedaqoji sistem olmalıdır ki,
şəxsiyyətin hərtərəfli və həqiqi vətəndaş kimi yetişməsinə şərait yarada bilsin. Pedaqoji kadr
hazırlığı zamanı keyfiyyətli və yaradıcı işləmək qabiliyyətinə malik olan pedaqoji kadrların
hazırlanması vacib məqamlardır. Bu məsələ XX əsrin I yarısında da pedaqoji kadr hazırlayan
müəssisələri də düşündürmüş və bir çox işlər həyata keçirmişlər. Nümunə üçün qeyd edək ki,
İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumunda müəllim və tələbə heyəti arasında yaradıcılıq qabiliyyəti
olan müəllimlərdən – Ələşrəf Bayramov, Mehdi Kazımov, Əsgər Əsgərzadə və bir çox tələbələr
azərbaycanlı yazarlar bölməsinin ətrafına toplaşaraq öz ədəbi yaradıcılıqlarını inkişaf etdirir,
bununla yanaşı yerlərdə ədəbi dərnəklər təşkil edir, istedadlı gəncləri aşkara çıxarırdılar. Qazax
Seminariyasında sinifdənxaric tədbirlər (gecə və səhərciklər keçirmək, məruzə, referat yazmaq
kimi) həyata keçirilirdi. Belə tədbirlər vasitəsilə tələbələrin istedad və qabiliyyətlərini cilalamaq,
onların biliyini artırmaq və davranış mədəniyyətini yüksəltmək mümkün idi. Fənn dərnəkləri,
musiqi, xor və dram dərnəkləri təkcə seminariyanın daxilində deyil, kənd və qəzalarda da gecə və
səhərciklər keçirib yaradıcılıqlarını nümayiş etdirirdilər. Qazax Seminariyasının hörmətli
müəllimlərindən biri olan Yusif Qasımov haqqında Seyfulla Şamilov “bir xatirə” adlı məqaləsinBaku Engineering University

242

Baku/Azerbaijan

də yazırdı: Teatr tamaşalarından başqa Firudinbəyin və müəllimlərdən isə ən çox Yusif Qasımovun təşəbbüsü ilə seminariyada ədəbi bədii gecələr təşkil olunurdu. Bu ədəbi gecələrdə ədəbiyyat
müəllimi Yusif Qasımov Vaqifdən, Sabirdən bizə parçalar öyrədərdi. Biz də çıxıb səhnədə
oxuyardıq [5, 165].
Qazax Seminariyasının müəllimlərindən biri olan Süleyman Qayıbov təlim məşğələləri ilə
bərabər tələbələrin sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərinə xüsusi əhəmiyyət verərək tələbələrin
köməyi ilə 1866-cı ildə Mirzə Fətəli Axundovun “Müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah” komediyasını tamaşaya qoymuşdur.
Müasir təhsil quruluşu etibarı ilə yalnız elm, inkişaf deyil, millətinə sadiq, milli düşüncə və
təfəkkürünə hörmətlə yanaşmağı bacaran insan yetişdirməkdir. Bu ideyalar bütün dövrlər üçün
aktualdır. Firudin bəy Köçərlinin sözləri ilə desək, müəllim orta əslərdə olduğu kimi ancaq dərs
deyən məhdud adam olmamalı, ictimai xalq adamı, onda məsuliyyət, borc və vicdan hissi olmalıdır. O zaman çox böyük madiyyat içərisində yaşamasına baxmayaraq bir çox müəllimlərimiz öz
şəxsi hesablarına tələbə oxudaraq, ibtidai məktəb müəlliminin təkmilləşmə xərcini öz üzərinə
götürərək, müalicəyə ehtiyacı olan müəllimləri öz hesablarına müalicəyə göndərərərək insani
keyfiyyətlər sərgiləmişlər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə maarif və mədəniyyətin inkişaf etdirilməsində,
təhsilin milli köklər üzərində yenidən qurulmasında, məktəb islahatlarının aparılmasında, ana dilli
məktəblərin yaradılması və ana dilli dərsliklərin hazırlanmasında Qori və İrəvan seminariyalarını
bitirmiş məzunlar yaxından iştirak etmişdir. Onlar Azərbaycanda təhsilin, mədəniyyətin inkişafı,
savadsızlığın aradan qaldırılmasında yorulmadan çalışmışdılar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
yarandıqdan sonra da müəllim hazırlığı diqqət mərkəzində saxlanılır, müəllimlərin hərtərəfli
inkişafı, mənəvi zənginliyi və ixtisası üzrə elmi biliklərə yiyələnməsi kimi məsələlərin qayğısına
qalırdı. Elə bu məqsədlə pedaqoji elmi jurnalların açılması layihəsi irəli sürülmüşdür.
Təlimdə millilik və dövlətçilik, ana dilinin vacibliyini göstərən təhlillər təkcə keçən əsrin
əvvəlləri üçün deyil, bu günümüz üçün də aktualdır. Bu isə əsasən əcnəbi dillərdə fəaliyyət təhsil
müəssisələrində Azərbaycan dilinin tədrisinə xüsusi diqqət yetirilir.
Müəllimlər pedaqoji-metodik bacarığa malik olmalı, ictimai-siyasi görüşlərinin formalaşması,
incəsənətin zəruri sahələri ilə tanışlığı və s. bu kimi keyfiyyətləri qazanmalıdır. Buna numunə
olaraq göstərə bilərik ki, XX əsrin I yarısında Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunda ədəbiyyat,
riyaziyyat, təbiət, dram dərnəkləri və bədən tərbiyəsi üzrə müxtəlif idman bölmələri fəaliyyət
göstərirdi. Fənn dərnəkləri kütləviliyi ilə seçilir və həmin dərnəklərdə qoyulan məsələlər ətrafında
mübahisə və müzakirələr aparılırdı. Bura təkcə texnikumun pedaqoji kollektivi deyil, təsərrüfat
texnikumlarının müəllim və tələbələri, həmçinin məktəb müəllimləri də müntəzəm olaraq fəal
şəkildə iştirak edirdilər. Dərnəklər şəhər ziyalılarının bir növ toplantı yeri idi.
Məhəmməd Kəngərlinin bir yazısında maraqlı faktla rastlaşırıq. O, musiqi dərslərinin ikinci
dərəcəli siniflərdə və dərnək halında keçirildiyini qeyd etdikdən sonra 1923-cü ilin aprel ayında
Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunun nəzdində orkesterin təşkil edildiyini qeyd edir. Orkestrin 24
nəfər üzvü var idi. Bütün Naxçıvanda yeganə olan bu musiqi dəstəsindən həm məktəb daxilində,
həm də şəhərin ayrı-ayrı müəssisə və təşkilatlarında keçirilən təntənəli tədbir və bayramlarda
istidafə olunurdu.
NƏTICƏ
XX əsrin I yarısında fəaliyyət göstərən seminariya və texnikumları araşdırdıqda, müasir dövrdə də təlimlə yanaşı, keyfiyyətli və yaradıcı işləmə qabiliyyətinə malik pedaqoji kadrların hazırlanması məsələlərinin uzlaşmasının şahidi olursan.. Müasir dövrdə pedaqoji kadr hazırlığının tələbləri olan milli dildə və milli ruhda tərbiyə olunan, nəzəri və pedaqoji biliyə yiyələnən, daim öz üzərində işləyən əsl şəxsiyyət və vətəndaş yetişdirməkdir. Diqqət yetirdikcə görürük ki, bu məsələlər
bu gün üçün nə qədər aktualdırsa, XX əsrin I yarısında da diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
Tarixi unutmaq millətin ruhunu öldürür, onun şərəf və ləyaqətinə ziyan vurur. Deməli, biz bu
günümüz üçün yüksək keyfiyyətli pedaqoji kadr hazırlığını həyata keçirmək istəyiriksə, keçmiş
pedaqoji kadr hazırlığı təcrübəsini dərindən öyrənərək yerinə yetirmiş olacağıq.
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XÜLASƏ
Qiymətləndirmə, şagirdlərin nailiyyətlərinin dəyərləndirilməsi pedaqoji prosesinin effektivliyini artırmaq üçün müəllimlərin səylərinin mühüm bir hissəsidir. Lakin bundan yalnız şagirdləri
sıralamaq üçün bir vasitə kimi istifadə etsək , ən vacib faydalarını itirəcəyik. Bunun əvəzinə müəllimlər qiymətləndirmə vasitələrindən səmərəli və yerində yəni şagirdlərin potensial imkanlarını
nəzərə alaraq istifadə etməklə daha yüksək nəticələr əldə edə bilərlər. Əgər bu prosesdə vasitələr
düzgün seçilərsə bu həm müəllimlər , həm şagirdlər və eləcə də övladlarının təhsilində maraqlı
olan valideynlər üçün də qiymətləndirmənin nəticələri obyektiv , aydın olacaqdır.
Açar sözlər - ibtidai təhsil, şagird naliyyətləri, qiymətləndirmə, qiymətləndirmə vasitələri
GİRİŞ Təlim prosesinin əsas anlayışları bilik, bacarıq ( fəaliyyət ) və vərdişlərdir nəticəsi isə
qiymətləndirmədir. Qiymətləndirmə pedaqoji prosesin əsas tərkib hissəsidir.Bir vəziyyət və ya bir
şəxs haqqında bütün məlumatları nəzərdən keçirmək və qərar vermək prosesidir. prosesdə effektiv
nəticələrin əldə olunması üçün pedaqoji, metodiki həmçinin psixoloji aspektdən doğru nəzərdən
keçirmək lazımdır.
Qiymətləndirmənin məqsədsədlərini xarakterizə etdikdə məlum olur olar ki , nəticə məqsəddən asılıdır. Öyrənmə prosesində əvvəlcədən seçilmiş qiymətləndirmə vasitələri şagird potensial
imkanlarının da nəzərə alınmasında mühüm rola malikdir. Bəs qiymətləndirmə vasitələri necə
seçilməlidir ki, bu vasitələrdən istifadənin nəticəsində real obyektiv dəyərləndirmə əldə olunsun ?
Təlim zamanı tətbiq olunan vasitələr seçilən üsullardan metodlardan asılı olaraq dəyişir. Pedaqoji
prosesin səmərəliyini artırmaq məqsədi ilə bu vasitələri tətbiq edərkən sinifdəki şagirdlərin fərdi
xüsusiyyətləri həmçinin , onların potensial bacarıq imkanları nəzərə alınmalıdır. Həyati həqiqətdir
ki, yer üzərində mövcud olan insanların heç birinin barmaq izləri bir-birinə bənzəmir və bu dəlil
bizə asnlıqla onu deməyə imkan verir ki , heç bir insanın zehni , təfəkkür , qavrama imkanları da
eyni deyil . Hələ də bu vaxta kimi insan beyin uzmanları heç zaman sübut edə bilməyib ki, hər
hansı iki insanın qavrama və ya təfəkkür imkanları bərabərdir , ya da ki, bunu ölçmək üçün
müyən texniki müasir ölçmə cihazı müəyyən olunsun. Problem elə bu zaman ortaya çıxır ki, biz
bu spesifik cəhətləri nəzərə almadan bütün öyrənənlərə eyni , bərabər potensial imkanlara
malikdirlər kimi yanaşırıq. Qiymətləndirmə apararkən ağlımıza gələn davamlı suallar: "Biz
öyrətməli olduğumuzu öyrədirik?" "Təlim üçün qoyduğumuz məqsədlərə çatırıqmı?" "Təlimatı
yaxşılaşdırmaq və daha yaxşı öyrənməyi təşviq etmək üçün bir yol varmı? Birincisi, hansı
qiymətləndirmə növünə ehtiyacınız olduğunu müəyyənləşdirməliyik. Belə ki, qiymətləndirmənin
tətbiq olunmasını xaraktrizə etsək üç növə ayırılır
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ehtiyaclara əsaslanan qiymətləndirmə,
məqsədyönlü qiymətləndirmə
fəaliyyətin qiymətləndirilməsi.
İbtidai təhsilin məqsədləri ilkin oxu, yazı, hesab bilik və bacarıqlarının öyrədilməsidir ki, biz
bu zaman qiymətləndirmə vasitələrini effektiv tətbiq etməliyik. Fikrimizi nümunə əsasında izah
etsək yazı qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur.
Şagirdlərin sərbəst, müstəqil yazı qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün imlalar səmərəli
vasitələrdən biridir. Tətqiqatlar göstərir ki , imlaların tətbiqi zamanı müəyyən prinsip və qaydalara
əməl olunarsa həm təlimdə həm də qiymətləndirmədə daha real nəticələr almaq olar. Bu da
əvvəldə qeyd etdiyimiz qiymətləndirmənin məqsədlərinə ( Şagirdlərin çətinliklərini , bunların
yaranma səbəblərini aşkara çıxarmaq, Mənimsənilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin düzgünlüyünü
aşkar etmək) tam uyğun olacaqdır. Və beləliklə bu bir-birini sistematik əvəz edən mərhələlər bizə
şagirdlərin potensialını daha aydın şərh etməyə də imkan verir. Belə ki, sadə sözlərin yazılışında
çətinlik çəkən şagirdlər növbəti mərhələdə də eyni çətinliklə qarşılaşacaqları üçün müəllim hər
mərhələdə problemi həll edib sonra davam etməlidir. Bütün bu nüanslar təlimin nəticəsinə mütləq
şəkildə təsir edir, keyfiyyəti üzə çıxarır.
TƏTQİQAT METODU Məqsədə qoyulmuş məsələni həll etmək üçün nəzəri təhlil,
metodundn istifadə edilmişdir. Nəzəri təhlil metoduna uyğun olaraq tədqiqat işi ilə əlaqədar
müasir yerli və xarici ədəbiyyatlar toplanmışdır.
NƏTİCƏ Təlim prosesində istifadə olunan digər qiymətləndirmə vasitələri də konsentrik,
sistematik tətbiq olunarsa bu şagird naliyyətlərinin qiymətləndirilməsindəki əksər problemi aradan
qaldıra və qarşıya çıxan çətinlikləri səmərəli şəkildə həll edə bilər. Çünki qiymətləndirmə şagirdin
tam potensial imkanını göstərən yeganə meyar deyil biz onu sahib olduğu imkanlarını daha da
inkişaf etdirib , yüksək nəticələr əldə edə bilərik bu da bir başa təhsilimizin keyfiyyət
göstəricilərinə sistematik olaraq effektiv təsir edəcəkdir.
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XÜLASƏ
Seçilmiş mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, pedaqogikada uşaqların xeyirxahlıq
ruhunda tərbiyə problemi mərkəzi problemlərdən biridir. Cəmiyyətimizdə humanizmin, sosial
münasibətlərin normal olmasını təmin etmədən şəxsiyyətin rahatlığı və ahəngdar inkişafı qeyrimümkündür. Sürətlə silahlanma, hər cür kütləvi qırğın silahlarının mövcud olduğu, ayrı-ayrı
regionlarda qanlı müharibələr davam etdiyi hazırki dövrdə qəlbində xeyirxah hisslər yaşatmayan
insana Vətənin, ümumiyyətlə bəşəriyyətin, doğma evi, mülkü olan planetin taleyinin etibar etmək
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olmaz. Bu baxımdan xeyirxahlıq tərbiyəsi yalnız respublika miqyaslı deyil, həm də dünya
miqyaslı məsələdir. Xeyirxahlıq tərbiyəsi adamlarda özünü göstərən bədxahlığa, xüdpəsəndliyə,
kobudluğa, paxıllığa, lovğalığa, laqeydliyə qarşı mübarizə deməkdir. Insan mənəviyyatının bəzəyi
olan xeyirxahlıq ahəngdar inkişaf etmiş şəxsiyyət bütövlüyünün təminində həlledici amil kimi
çıxış edir. Respublikamızda müstəqilliyin, suverenliyin əldə edildiyi,hüquqi dövlətin yaradıldığı,
sosial ədalətin qorunduğu bir zamanda xeyirxahlıq insan daha gərəkli və daha vacibdir.
Xeyirxahlıq isə asan əldə edilmir. Onu tərbiyə etmək lazımdır. Bugünkü dövrümüzdə əsas vəzifə
həmin yaranmış imkanlardan lazımınca və düzgün istifadə etməklə,şagirdlərdə xeyirxah duyğular
yaratmaqla onlarin əsl insan kimi formalaşmasına şərait yaratmaqdır. Tədqiqatın əsas məqsədi:
1. Psixoloji-pedaqoji ədəbiyyatlarda problemə yanaşma tərzlərini analiz etmək.
2. Şagirdlərin xeyirxahlıq ruhunda tərbiyə olunması prosesində nöqsanları və müsbət
cəhətləri üzə çıxarmaq, səbəblərinin təhlil etmək.
3. Şagirdlərdə xeyirxahlıq hisslərinin aşılanmasının yollarını tədqiq etmək.
Məqalədə qeyd olunan məlumatlar ümümtəhsil müəssisəsi müəllimləri, psixoloqları üçün
metodiki əhəmiyyətə malikdir.
AÇAR SÖZLƏR: Şagirdlər, xeyirxahlıq, əxlaq tərbiyəsi
GIRIŞ
Müasir gəncliyin vəzifələrindən danışarkən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Gənclərin I
Forumunda demişdir: “Bizim gəncliyimizin vəzifəsi təhsil almaq və müasir tələblərə uyğun olan
səviyyəyə çatmaqdır...gənclərimizi yüksək mənəviyyat ruhunda tərbiyələndirmək lazımdır.
Mənəviyyat olmayan yerdə heç bir şey ola bilməz. Xeyirxahlıq tərbiyəsi sahəsində qabaqcıl
məktəb təcrübəsi ümumiləşdirilmiş və onun kiçik məktəb yaşlı şagirdlərin əqidə və xarakterik
əlamətlərinə çevrilməsində, onların yeni insan kimi formalaşmasında istifadə edən üsul, yol və
vasitələr təcrübədə sınaqdan keçirilmiş, şagirdlərin xeyirxahlıq tərbiyəsinin imkanları mahiyyəti,
pedaqoji-psixoloji məsələləri işlənmişdir.
Şagirdlərdə xeyirxahlıq tərbiyəsinin formalaşması tərbiyə prosesinin əsasını təşkil edir.
Əsərdə xeyirxahlığın mahiyyəti açıqlanmış, xeyirxahlıq haqqında dahilərin fikirləri qeyd edilmiş,
xeyirxahlığın əxlaq tərbiyəsində rolu vurğulanmış, təhlil edilmişdir. Əsərdə xeyirxahlıq tərbiyəsi
sistemində kiçik məktəb yaşlı şagirdlərin yeni mənəviyyatlı insan kimi formalaşmasına kömək
edən biliklərin mahiyyəti, məzmunu və həcmi qeyd edilmişdir.
Xeyirxahlıq tərbiyəsi sahəsində qabaqcıl məktəb təcrübəsi ümumiləşdirilmiş və onun kiçik
məktəb yaşlı şagirdlərin əqidə və xarakterik əlamətlərinə çevrilməsində, onların yeni insan kimi
formalaşmasında istifadə edən üsul, yol və vasitələr təcrübədə sınaqdan keçirilmiş, şagirdlərin
xeyirxahlıq tərbiyəsinin imkanları mahiyyəti, pedaqoji-psixoloji məsələləri işlənmişdir.
TƏDQIQAT METODU
Mövzu araşdırılarkən elmi ədəbiyyatların təhlilindən, analiz-sintez metodundan, nəzəri
ümumiləşdirmədən istifadə olunmuşdur.
Xeyirxahlıq barədə dünya mütəfəkkirlərinin çox qiymətli fikirləri var. Hələ məşhur ispan
dramaturqu Servantes deyirdi ki, xeyirxahlıq - artığı ziyan verməyən bir əməldir. Həzrət Əlidən
(ə.s.) də bir iqtibas gətirmək yerinə düşərdi: - Dörd şeydən ikisini yadda saxlayın, ikisini unudundeyib əleyhissəlam. - Sizə olunan yaxşılığı unutmayın, etdiyiniz yaxşılığı yaddan çıxarın. Sizə
olunmuş pisliyi unudun, etdiyinizi yaddan çıxarmayın. Əgər birinci halda xeyirxahlıq bir nəticə,
nəcib sosial akt kimi təbliğ olunursa, ikinci nöqteyi-nəzər daha çox bu hərəkətin dərin mənəvifəlsəfi saxlanclarından xəbər verir, təvazökarlıq, alicənablıq kimi məziyyət cizgilərini,
ümumbəşəri əxlaq, etika və nəzakət normalarını təşviq edir. Xeyirxah olmaq üçün insana nə
lazımdır? Bəziləri ilkin şərt kimi maddi imkanı göstərirlər. Müvafiq mənsəb sahibliyini də variant
kimi nəzərdən keçirənlər az deyil. Elədiyi yaxşılığı ögey-doğmalıq qoymadan, təmənna-minnət
gözləmədən, Allah rizasına eləməlidir.Bu, hər bəndəyə qismət olmayan bir qabiliyyətdir.
Dünyanın iki ən zəngin insanı - amerikalı milyarder-filantroplar Bill Qeyts və Uorren Baffet öz
varidatlarının əhəmiyyətli bir hissəsini xeyriyyə dərnəklərinə bağışlayıblar. Planetin üçüncü ən
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zəngin şəxsi, meksikalı Karlos Slim hər il ölkəsində humanitar məqsədli layihələrə 5 milyard
dollar vəsait ayırır, 160 min nəfərdən artıq tələbə onun təqaüdü ilə təhsil alır. Belə misalların
sayını artırmaq da olar. İnsanın zinəti onun ağlı, savadı, tərbiyə və əxlaqı, dəyəri isə əməlləridir.
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva
belə bir xeyriyyəçilik institutunun təməlini qoydu, ilk addımı atdı. Mehriban xanımın zaman
etibarilə qısa müddət ərzində Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti, təhsil və səhiyyəsi üçün
etdiklərini yalnız universal bir nazirliyin öhdəsindən gələ biləcəyi iş həcmi ilə müqayisə etmək
mümkündür. Insanların xeyirxahlıq ruhunda tərbiyəsi mövzusuna Azərbaycanın dahi şəxsiyyətləri
də öz münasibətlərini bildirmiş, dəyərli fikirlər söyləmişlər.
Nizami Gəncəvi öz əsərlərində müqəddəs arzu və amalları , insanpərvərliyi, humanizmi,
haqq-ədaləti elə bir ölçüdə və tamlıqda vəsf etmişdir ki, bu nəcib hisslərə və dərrakəyə sahib olan
hər kəs əsl insan səviyyəsinə qalxa bilər. Nizaminin bütün ideyaları millidən ümumbəşəri
səviyyəyə yüksəldiyindən insanı kamilliyə çatdırmaqda əvəzsiz mənəvi xəzinədir.
A.Bakıxanov “Nəsihhətnamə” əsərində uşaqlarda xeyirxahlıq tərbiyəsinə aid dəyərli fikirlər
söyləmişdir. Onlardan bir neçəsinə nəzər salaq: O adamlarla otur-dur ki, hamı onları yaxşı hesab
edir, əclaf və hərzə adamlardan uzaq ol ki, sən də onlar kimi olmayasan. Kimsə var-dövlət, cahcəlalı çox sevirsə, onunla dostluq yaramaz, çünki o, həmişə öz xeyrinə və başqasının zərərinə
çalışacaqdır. Nəfsin istəyəni etmə, əqlin istəyinə əməl et. Çünki yaxşı və pisi ağıl seçir.
Əxlaq bugünkü vəziyyətinə birdən-birə, «hazır şəkildə» gəlib çıxmamışdır. Primitiv norma
və təsəvvürlərdən yetişməyə başlayan əxlaq, bəşəriyyətin bütün tarixi boyu mövcud olmuş və
olduqca mürəkkəb, uzun və hətta çətin bir yol keçmişdir. Tarixi inkişafın hər bir pilləsində maddi
və mənəvi istehsal prosesi zamanı insanlar müəyyən davranış normaları, prinsipləri, qaydaları,
adət və ənənələr, dəblər yaratmışlar. Cəmiyyətin təşəkkül tapdığı ilk günlərdən insanlar bir-birilə
münasibətlərini tənzim etmək üçün yaratdığı bu birgəyaşayış qaydalarına riayət edir, öz
hərəkətlərində nəyin pis, nəyin yaxşı olduğunu, hansı hərəkətin bəyənilib-bəyənilmədiyini xeyir
və şər kateqoriyaları vasitəsilə qiymətləndirmişlər.
İctimai şüurun qədim formalarından olan əxlaq insanlar arasındakı münasibətləri əks etdirir.
Əxlaq insanların bir-birinə, dövlətə və cəmiyyətə olan münasibətlərini nizama salır, ictimai
həyatın bütün sahələrində insanların hərəkətlərini tənzimləyir. İnsanların tərbiyəsində millilik çox
əhəmiyyətlidir. Alimlərin gəldiyi qənaətə əsasən nənə və babaların yanında çox qalan və onlardan
tərbiyə alan uşaqlar sonradan gözəl əxlaqa malik olurlar.
Məktəbdə şagirdlərin təlim tərbiyəsi ilə məşğul olan əsas sima müəllimdir. Kiçik yaşlı
məktəblilərin xeyirxahlıq ruhunda tərbiyə olunmasında əsas rol oynayan bu simanın şəxsi
nümunəsi, əqidəsi, inamı, müəllim kollektivi və eləcə də şagirdlər arasındakı mövqeyi, həyatda
qazandığı nüfuzu və.s. çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Hələ vaxtı ilə dahi rus pedaqoqu
K.D.Uşinski deyirdi ki, müəllim şəxsiyyətinin cavan ruha olan təsiri elə bir tərbiyə qüvvəsidir ki,
onu nə dərs kitabları ilə, nə də əxlaqi nəsihətlərlə, nə də cəza və mükafat ilə əvəz etmək olar.
Müəllimlik peşəsinə böyük qiymət verən bu sahənin insanlarını daima uca tutan Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri H.Əliyev də müəllimin bilik və intellektual səviyyəsindən əlavə onun
bir şəxsiyyət kimi mənəvi xüsusiyyətlərini də yüksək qiymətləndirmişdir: “Müəllimin mənəviəxlaqi siması, ideya inamı, baxışlarının sabitliyi, həörəkətlərinin ardıcıllığı, maraq deairəsinin
genişliyi, xeyirxahlığı, səmimiliyi və vicdanlılığı məktəbdə qüdrətli tərbiyəvi amildir” [1.səh4-5].
Müəllimlər həmişə yadda saxlamalıdırlar ki, uşaqlar üçün mümkün olan bütün ideyalar
onların simasında həyata keçir. Uşağın gələcək xöşbəxt inkişafı , müəllimin onların perspektivini
düzgün müəyyənləşdirib ona inanması ilə bağlıdır. Məhz müəllim özünün səmimi, qayğıkeş,
xeyirxah münasibəti ilə şagirdin qəlbinə yol tapır və onda oxumağa,işləməyə, mübarizə aparmağa
həvəs yaradır. Mövzu ilə bağlı bir neçə məktəbdə apardığımız müşahidələrin nəticələri göstərir ki,
xeyirxahlıq tərbiyəsi baxımından müəllim fəaliyyətində nümunə göstərmək, müqayisə etmək,
qarşılaşdırmaq, əqli nəticəyə gəlməklə bağlı məqsədyönlü, uşaq arzusuna, uşaq marağına müvafiq
şəkildə aparılan tədbirlər ən səmərəli vasitələrdən biridir.
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Uşağın insani xüsusiyyətlərə sahib olaraq yetişməsində, əxlaqi dəyərlərin əhəmiyyətli rolu
vardır. Əxlaqi dəyərlər, uşağın gözəl tərbiyə olunmasında mühüm amillərdəndir. Əxlaqi dəyərlər
uşağın şəxsiyyətinin inkişafında böyük rol oynayır.Valideynlər, uşağın şəxsiyyətin formalaşdığı
3-4 yaşdan etibarən uşağın davranış və inkişafını yaxından izləməli və uşağın əxlaqi anlayışları
anlamağa başladığı 7-8 yaşdan etibarən də əxlaqi dəyərləri ona öyrətməyə başlamalıdırlar.
Valideynlərin öz övladına vaxtında vermədiyi əxlaqi tərbiyə ona nə məktəbdə və nə də
cəmiyyətdə öyrədiləcək. Ona görə də, valideynlər gərək övladlarının bütün yaş dövründə xüsusi
ilə qeyd edilən yaş dövrlərində övladlarının təlim və tərbiyiyəsinə xüsusi diqqət yetirsinlər.
Məktəb gənc nəslin təlim-tərbiyəsi işinin mərkəzidir. Hazırkı dövrdə təhsil sistemi qarşısında
duran başlıca vəzifə – dərin bilikli, fiziki və zehni cəhətdən inkişaf etmiş, elmi dunyagoruşunə,
yuksək mədəniyyətə, zəngin əxlaqa malik olan ahəngdar şəxsiyyət tərbiyəsidir. Məktəbin
qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biri şagirdlərə dərin və əsaslı biliklər verməklə yanaşı,
onların mənəvi dünyalarını pak və insan üçün daha gərəkli olan, onun insaniyyətliliyini
təsdiqləyən, ona sağlam insani münasibət bəxş edən xeyirxah duyğularla zənginləşdirməkdir.
İnsanın insaniyyətlilik tutumunun zənginləşməsində digər tədris fənləri ilə yanhaşı ana dili və yazı
dərsləri mühüm rol oynayır. Ana dilini bilmədən başqa elm sahələrində müvəffəqiyyət qazanmaq
çətindir. İstər əqli, istərsə də mənəvi zənginləşmədə ana dilini öyrənməyin faydasından,
dəyərindən, bəhs edərək böyük rus pedaqoqu K.D.Uşinski yazır: “Uşaq ana dilini öyrənərkən
yalnız şərti işarələri öyrənmir, o eyni zamanda ana dilinin doğma döşündən mənəvi həyat və
qüvvə içir. Ana dili təbiyyəti ona heç bir tərbiyəçinin izah edə bilmədiyi bir şəkildə izah edir; o,
uşağı onu əhatə edən adamların xarakteri ilə, onun istəkləri heç bir tarixçinin tanış edə
bilməyəcəyi bir tərzdə tanış edir; o, uşağı xalq etiqadlarına, xalq poeziyasına heç bir
ədəbiyyatçının edə bilməyəcəyi bir tərzdə daxil edir; nəhayət, o elə məntiqi anlayışlar və fəlsəfi
görüşlər verir ki, əlbəttə, bunu heç bir filosof uşağa verə bilməz” [2, səh113]. Buradan aydın olur
ki, şagirdlərin bütün elmlər sahəsində və həm də mənəvi kamilləşməsində ana dili aparıcı rol
oynayır. Ibtidai təlimdə aparıcı rol oynayan ana dilindən proqram materiallarının əksər qismi
uşaqların bir birinə və başqa ölkələrdə yaşayan həm yaşıdlarına bəslənən dostluqdan,
yoldaşlıqdan, qardaşlıqdan və digər insaniyyətliliyi təsdiqləməklə bağlı gərəkli duyğulardan bəhs
olunur. Qabaqcıl müəllimlər dostluğu, yoldaşlılığı, insaniyyətliliyi, səmimi münasibətləri
xeyirxahlığın tərkib hissələrinə daxil olan mənəvi keyfiyyətlər kimi qiymətləndirir və təlim
prosesində əqli biliklərlə formalaşdıqları mənəvi keyfiyyətlərin bir birini tamamlamasına xüsusi
diqqət yetirirlər.
Musiqi insanda yaşayıb yaratmaq əzmini qüvvətləndirir, insanda əməyi, Vətəni sevməklə
bağlı gözəl hisslər oyadır. "Əməyi sevmək - Vətəni, xalqı sevmək deməkdir. Əməklə bağlılıq
şagirdlərin qəlbini ən gözəl hisslərlə doldurur" [5, səh.32].
Məktəblilərdə xeyirxahlıq və mərhəmətlilik hissinin inkişaf etdirilməsində musiqinin
tərbiyəvi əhəmiyyətindən bəhs edərək V.A.Suxomlinski yazır: "Həssas, emosional xasiyyətə
malik insan başqasının kədərini, iztirablarını, bədbəxtliyini unuda bilmir, vicdan onu köməyə
gəlməyə məcbur edir. Musiqi və nəğmə bu keyfiyyəti tərbiyə edir, xasiyyəti əxlaqi və estetik
cəhətdən tərbiyəli adama xas olan emosionallığı onda ifadə olunur ki, qəlb xeyirxah sözə,
nəsibətə, məsləhətə, xeyir-duaya həssas olur. Əgər siz sözün yaşamağı öyrətməyini,
yetirmələrinizin xeyirxahlığa can atmasını istəyirsinizsə, gənc qəlbdə incəlik, emosional həssaslıq
tərbiyə edin. Gənc qəlbə çoxlu təsir vasitələri içərisində musiqi mühüm yer tutur" [ 4,səh. 221].
Musiqi və mahnıların xeyirxahlıq və digər münasibətlər baxımından tərbiyəvi təsir dəyərini
yüksək qiymətləndirən profesional rus operasının yaradıcılarından biri olan Qlinka yazırdı:
"Təbiəti duymayan, musiqidən zövq almayan yoxsuldurlar, çünki onlar gözəl dəqiqələrin heç bir
təhsillə duyulması mümkün olmayan ən böyük zövqdən məhrumdurlar" [3, səh 37].
Tədqiqatlar göstərir ki, bəzi müəllimlər əməyin tərbiyədəki rolunu lazımınca qiymətləndirə
bilmir, əmək təliminə ikinci dərəcəli fənn kimi baxırlar. Əməyin insanın kamilləşməsində, mənəvi
və fiziki imkanlarının inkişafında rolunu yaxşı anlayan müəllimlər kiçik yaşlı məktəblilərin
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tərbiyə olunmasında əmək təlimindəki mövzuların imkanlarından ustaqlıqla istifadə edirlər. Hər
bir qabaqcıl İbtidai sinif müəllimi çalışır ki, öz şagirdlərinə sadə əmək vərdişləri, əmək
mədəniyyəti aşılamaqla həm onların gələcək həyata, öz zəruri ehtiyaclarını ödəməyə hazırlasın,
həm də insanlar üçün, cəmiyyət üçün ictimai-faydalı əməyə cəlb etsin.
NƏTICƏ
Aparılan tədqiqat aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir ki, insanlar biri-birilə qırılmaz
tellərlə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Cəmiyyətin hümanist qanunlarından, mayasını həyat
və məişətimizdəki ümumi mənafe birliyindən alan, bizi inkişafa, tərəqqiyə istiqamətləndirən
xeyirxahlıq həm vaciblikdən, həm də zərurətdən meydana gəlir. Xeyirxahlıq öz təzahürünü
ictimai münasibətlərdə birgə həyat, birgə əmək, birgə mübarizə şəraitində özünü göstərir.
Xeyirxahlıq insanda öz təzahürünü ictimai münasibətlərdə - birgə həyat, birgə əmək, birgə
mübarizə şəraitində özünü göstərir.
Xeyirxahlıq, İslam dinin qaydalarına müvafiq olaraq əxlaqi normalarımızın tacıdır. Dinimiz
həm də mənəviyyatımızdır. Ailə uşağın tərbiyəsində ilk insani hisslər məktəbidir. Uşaq yaxın
adamlara qayğı göstərməyi, valideynlərə yaşlılara hörmət etməyi, xeyirxahlığı ilk olaraq ailədə
öyrənir. Bundan sonra da məktəblə ailə şagirdin tərbiyəsi işində fəaliyyət göstərməlidir.
Şagirdlərin davranış qaydalarını, onların nümunəvi tərbiyə proramlarını xeyirxah səciyyəli
milli bəşəri dəyərlərimizlə, mənəvi dünyamızın, inam və etiqadlarımızın şah damarı sayılan
dinimizin müdrik kəlamları, ayələri ilə münbitləşdirmək, onlardan yerli-yerində istifadə etmək
potensialını gücləndirmək erkən yaşlarından uşaqların paklıq, xeyirxahlıq, mərhəmətlilik,
hümanistlik və ümumiyyətlə, əxlaq tərbiyəsinə öz müsbət təsirini göstərmiş olar.
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XÜLASƏ
Tədqiqat mözusu yeni təhsil texnologiyalarindan bəhs edir. tədqiqat müasir təhsil texnologiyalarina müxtəlif yanaşmalarla bağlı aparılmışdır. Bu yanaşmalarda müəyyən quruplaşdırmalar
aparilmişdir. Bu quruplaşdırmalara ayrı –ayrılıqda açıqlama verilmiş hər bir anlayışın yerinə
diqqət yetirilmişdir. Tədqiqat mövzusunda əldə edilmiş məlumatlar bir – biri ilə müqayisəli
səkildə təhlil edilməli olduğu qeyd edilmişdir. Bu sahədə olan bu cür fikir müxtəliflikləri və
müxtəlif yanaşmalar bu mövzunun yenidən işlənməsini aktual etmişdir. tədqiqat işi bu sahədə
daha da dərinləşdirilmiş və konkretləşdirilmiş biliklərə çatmaq məqsədiylə qoyulmuşdur.
Tədqiqat işi zamanı mövzuyla bağlı məlumatlar sistemləşdirilmişdir ki, bu da gələcəkdə bu və ya
yaxın mövzularda tədqiqat işi aparacaq magistrant və elmi işcilərin köməyinə çata bilər.
AÇAR SÖZLƏR: tədris texnologiyaları, tədris prosesi, təlim prosesi
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GIRIŞ
Yeni tədris texnologiyalarından istifadə təlim prosesində yeni strateji inkişaf istiqaməti
olduğundan ona pedaqoji tədqiqatlarda müxtəlif münasibətlər və müxtəlif yanaşmalar özünü
göstərir.
Pedaqoji ədəbiyyatlarda bunlar belə qruplaşdırılır:
- tədris prosesi üçün müxtəlif üsulların, vasitələrin, tədris avadanlığının, təlimin texniki
vasitələrinin işlənilməsi və tətbiqi;
- təlim prosesinin yaxşılaşdırılması, tədrislə bağlı məsələlərin səmərəli həlli məqsədilə
bihovioristik və sistem analiz metodlarının, üsullarının tətbiqi (bihovior – ingilis sözü olub,
davranış deməkdir. Bihovioristlərə görə davranışın əsasını (mahiyyətini) insana xarici mühitin
təsiri və orqanizmin ona uyğun verdiyi cavab reaksiyası təşkil edir.Yəni, ətraf mühit müxtəlif
informasiyalar formasında insana təsir edir və insan ona müvafiq cavab reaksiyası verir. Bu
təsirlərdən insan yalnız elələrini seçir ki, mühitə yuğunlaşmaq üçün ona daha geniş şərait yaradır,
eyni zamanda müşahidələr aparmaqla hər hansı situasiyaya hər hansı cavab reaaksiyası verəcəyini
müəyyənləşdirməyə imkan verir);
- sosial, idarəetmə və təbiət elmlərinin qanun və qanunauyğunluqlarına
əsaslanaraq, optimal öyrədici sistemlərin layihələşdirilməsi və tətbiqi ilə məşğul olan geniş
elm sahəsi;
- tədris prosesinin optimallaşdırılması üçün bir neçə texnologiyanı eyni zamanda tətbiq
etməyə imkan verən müxtəlif aspektli yanaşmalar və s .
Qeyd edək ki, bu yanaşmaların hər biri ayrı – ayrılıqda, yəni tək götürüldükdə nöqsanlıdır.
Bizim anlamımızda tədris texnologiyaları anlayışını düzgün dərk və qəbul etmək üçün bunların
hamısına bir – biri ilə əlaqəli, bir prosesin müxtəlif tərəfləri kimi baxmaq daha düzgündür. Belə
ki, tədris texnologiyasında həm müxtəlif qanun və qanunauyğunluqlara əsaslanılmalı, həm
müxtəlif üsullardan, vasitələrdən, tədris avadanlıqlarından, təlimin texniki vasitələrindən,
kompyuterlərdən istifadə edilməli, həm tələbələr fəallıq göstərməli, həm də bir yox, bir neçə
texnologiyalardan istifadəyə nail olunmalıdır. Belə olduqda tədris prosesində həqiqi nəticələrə
gəlmək mümkündür.
“National Focus Group on Educational Texnology” adlı vəsaitdə təhsil texnologiyaları
haqqında deyilir: “Təhsil texnologiyaları hər hansı bir öyrənmə sistemində metodların
adaptasiyasıvə ya qəbul edilməsinin, proseslərin, təhsilin məqsədlərini müəyyən edən xidmət
metodlarının səmərəli təşkilidir. Bu, təhsilin məqsədlərinin sistemli identifikasiyasının
müəyyənləşdirilməsini təhsilalanların tələbatlarının müxtəlifliyinin tanınmasını, hansı kontekstdə
öyrənmənin baş verəcəyiuni və bunların hər biri üçün lazım olan bir sıra müddəaları nəzərdə
tutur”.
Elm sahələri bəzən praktikadan nəzəriyyəyə bəzən də nəzəriyyədən praktika gələn
yeniliklərlə rastlaşır və bu sahələrdə köklü tədqiqatlara ehtiyac yaradır. Praktikadakı yeniliklər
nəzəriyyədə olduğu kimi öz əksini tapa bilmədikdə itib bata bilirlər. Bu baxımdan təhsil
texnalogiyalarının nəzəri cəhəddən tədqiqi olduqca aktual və mühümdür. Tədqiqat mövzusu və
yaxın mövzularda çox sayda tədqiqat işləri aparılmışdır. Məsələn: Əsgərov Ş.Q. Təhsilimiz
dünən, bu gün, sabah, Qəndilov R.T., Əliyev A.F. Təhsildə yeni informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları: problemlər, prioritetlər, Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). Teachers learning
technology by design, Leh, A. S. Learned from service learning and reverse mentoring in faculty
development:A case study in technology training.
Bu kimi ədəbiyyatları toplayaraq kitablardakı informasiyalara əsasən bəzi məqamlarda
ümumiləsdirmələr və dəqiqləşdirmələr aparılmışdır.
Tədqiqat mövzusu müəyyən bölmələr üzürə yerinə yetirilmişdir. İlk olaraq yerli və
beynəlxalq səviyyədə mövunun işlənilməsi araşdırılmışdır. Sonra təhsil texnologiyalarına
yanaşmaların müxtəlif mövqeləri araşdırılmışdı. Son olaraq yerli və xarici ədəbiyyatlara istinad
edilərək konkretləşmələr aparılmışdır.
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TƏDQIQAT METODU
Qarşıya qoyulmuş məsələni həll etmək üçün nəzəri təhlil, induksiya və deduksiya
metodlarından istifadə edilmişdir. Nəzəri təhlil metoduna uyğun olaraq tədqiqat işi ilə əlaqədar
müasir yerli və xarici ədəbiyyatlar toplanmışdır. Mözu ilə əlaqədar bütün informasiyalar təhlil
edilərək induksiya və deduksiya medodlarına uyğun olaraq təhlillər aparılmışdır.
NƏTICƏ
Aparılmış tədqiqata əsasən aşagidakı nəticələrə gəlinmişdir.
Keçən əsrin otuzuncu illərindən tətbiq olunan pedaqoji texnologiyalar ötən müddət ərzində
böyük bir inkişaf yolu keçərək və diferensiallaşaraq müstəqil şəkildə təlim texnologiyaları, tərbiyə
texnoşogiyaları, təhsil texnologiyaları adı altında xeyli zənginləşmiş, yeni - yeni texnologiyalar
meydana gəlmiş və hazırda yüzə qədər pedaqoji texnologiyalar yaranmışdır. Hər bir yaranan yeni
texnologiya təhsil sisteminə özü ilə müəyyən yeniliklər və problemlər də gətirmişdir ki, bunlar da
müəyyən zaman ərzində təhsildə bu və ya digər səviyyədə müsbət irəliləyişlərə səbəb olmuşdur.
Vaxtilə yaranan və hazırda ənənəvi təlim texnologiyaları hesab edilən bir sıra yeni təlim
texnologiyaları müəyyən zaman keçdikdən sonra daha mütərəqqi texnologiyalarla əvəz olunmuş
və yeni təhsil texnologiyaları meydana gəlmişdir. Son illər yaranan və təhsil sistemində geniş
tətbiq olunmağa başlayan belə texnologiyalar özünün bir sıra üstünlükləri ilə seçilir ki, bu da
onların tətbiqinizəruri edir. İnkişafetdirici texnologiyalar, innovasiya texnologiyaları, müəllif
texnologiyaları, problemli təlim texnologiyaları və s. belə texnologiyalar olub, təhsilalanların daha
mükəmməl bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlanmalarına, dərin təfəkkürə malik,
rəqabətqabiliyyətli mütəzəssislər kimi formalaşmalarına geniş imkanlar yaradır.
Ənənəvi təhsil texnologiyalarının müsbət cəhətlərinin götürülməsi, uzun illər yaranmış
müsbət təcrübənin öyrənilərək yeni təhsil texnologiyaları ilə sintez edilməsi, Avropa Kredit
Transferi Sisteminin təcrübəsinə uyğunlaşdırılmış yeni modelin hazırlanması müəsir pedaqogika
elminin və təhsil sisteminin qarşısında duran ən vacib problemlərdəndir. Pedaqoji təhsil
müəssisələrində yeni təhsil texnologiyalarının tətbiqi təkcə tələbələrin maraq və meyllərinin
dərinləşdirilməsi, alınan biliklərin dərinliyinin təmin edilməsi deyil, eyni zamanda, pedaqoji peşə
hazırlığında əsas fənn olan pedaqogika fənninin tədrisinin də modernləşdirilməsinə əsaslı surətdə
təsir edir. Müəllim və tələbələrin mobilliyi, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, pedaqoji peşə
hazırlığının əsas problemlərinin tədrisə gətirilməsi, tələbələrin pedaqoji peşəyə adaptasiyası, bu
peşənin sirlərinə dərindən bələdçilik, həmçinin, pedaqoji problemlərin həllində mübahisəli,
alternativ fikirlərin həlli və s. kimi məsələlərin aydınlaşdırılması yeni təhsil texnologiyalarının
tətbiq nəticələri kimi özünü göstərir.
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Abstract
Higher Education systems face unprecedented challenges both in Europe and USA. The
article deals with the higher education systems in Europe and USA and their transformations in
response to the governance of HIEs challenges and its changes in governance and management
system.
Key words: governance of HEI, concepts and educational systems, control medels
Introduction
In the USA, various authors starting with Rourke and Brooks (1966) have written since the
end of the 1966s on the management revolution in the higher education. Their message was that,
as a result of some fundamental changes in American higher education, amongst other things the
massification of higher education, higher education institutions were forced to develop an explicit
management capacity. Clark’s (1983-142) shows that comparisons of changing governance
systems have commonly utilized classic concept of the higher education system as a triangle of
state:
A) Authority
B) The market
C) The academic oligarchy
Historically, the balance of power in European universities was slanted towards the state and
the academic community. The majority of institutions in continental Europe derive their
governance frameworks from one of two predominant models: The Humboldtiani deal, common
in Germany and Northern Europe, envisions the university as a republic of scholars” steered by
the state; while Napoleonic and Soviet traditions view the university as a direct arm of the nation
state (Dobbins 2011).
Unlike their much younger counterparts in North America, European universities developed
in close proximity to the nation-state, which is currently being profoundly redefined by the
processes of globalization. In recent decades, the power relations in European higher education
have shifted towards an Anglo-Saxon model of a market-accountable university. Higher
education systems in Western Europe have been undergoing a gradual shift towards more
managerial and competitive approaches that emphasize the responsiveness of higher education to
the local and global socioeconomic environment (Paradeise et al. 2009).
The role of higher education has been redefined as much as the role of the state itself, with
significant implications for the relationship between the two, and for the daily functioning of
universities (Maassen 2009). Yet despite the proliferation of studies on policy borrowing and
convergence, few researchers in Europe have focused on the complex realities of successful
practice at universities in the midst of these tectonic changes in higher education. The result is a
persistent disconnect between practitioners and researchers that impoverishes not only their
respective communities, but also their institutions and higher education systems.
1. Higher education governance-models, state control model
In recent years, scholars have aimed to grasp the phenomenon of higher education
governance and changes within it. One frequent starting point to address the institutional origins
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and balance of power in modern higher education systems is Clark’s triangle (1983), which
distinguishes between a state-control model, a Humboldtian model of academic self-rule and an
Anglo-American market-oriented model (see also Neave 2003). Drawing on Clark’s work, other
authors have more recently provided highly instructive classiﬁcations of various types of HE
governance (see van Vught 1995; Braun 2001; Niklasson 1996; McDaniel 1996), while other
scholars have developed typologies for speciﬁc dimensions (see e.g. Jongbloed 2003 for ﬁnancial
governance). For example, Van Vught (1989) and Goedegebuure et al. (1993) distinguish
between ‘‘state control’’ models and ‘‘state supervising’’ models, the latter of which saw the role
of the state not as guardian and designer of higher education systems, rather as that of a
‘‘referee’’, ‘‘mediator’’, and ‘‘activator’’ of widely autonomous systems. Other authors such as
Neave (1998a, b) and De Boer et al. (2007) have also demonstrated that a shift in the form of state
inﬂuence from ex ante to ex post control has taken place, the latter of which involves a stronger
focus on institutional output and comparative performance indicators (see Neave 1998a, b). Other
scholars have addressed the diversity of governance patterns emerging in the course of the HE
reforms in Europe in the last 15–20 years. Sporn (1999), for example, described the concept of
shared governance, which focuses on negotiations, the role of external stakeholders and the
participation and integration of all groups and objectives relevant to higher education. Braun
(2001) discussed the model of corporate governance, with an emphasis on the entrepreneurial
character of HE institutions and their strategic planning efforts. Here, universities are regarded as
highly proactive and reactive organizations with strong academic participation in decision-making
bodies. Braun distinguished the corporation model from a different type of university governance
deﬁned as the ‘‘entrepreneurial model’’ (see also Clark 1998), which focuses on the links between
universities, markets and society and emphasizes universities’ efforts to acquire industrial capital
through applied research (ibid. 2001: 256). Braun and Merrien (1999) and Braun (2001) also
assert that New Managerialism has emerged as a key principle for steering the HE systems of
many OECD countries. Among other things, New Managerialism entails policies based on
decentralization, the deﬁnition of quantitative and qualitative aims, institutional autonomy,
cooperation with the private sector, while incorporating principles such as institutional evaluation,
continuous learning and performance contracts (ibid. 1999;2001). Such analyses have greatly
enhanced our understanding of current phenomena at higher education institutions and the shift
towards more ﬂexible, competitive and managerial structures. However, we believe that the
current discussion on governance patterns could also greatly beneﬁt from the development of
more systematic empirical indicators that enable us to measure the degree and direction of change,
both in individual countries as well as across different countries. For example, social scientists
may be interested in the degree to which a given country has departed from its historical statecentered model towards the entrepreneurial or new public management model or to what extent
the HE systems of several countries have become ‘‘marketized’’.
However, a critical prerequisite for doing so—a broad scheme of empirically observable
indicators for various sub-dimensions of HE governance and policy change within them—is still
lacking. In recent years though, various studies have made signiﬁcant contributions towards
achieving this objective. For example, the recent volume University Governance: Western
European Comparative Perspectives (Paradeise et al. 2009b) renders particularly in structure
comparative accounts of the current changes in HE governance in Europe, while deriving a series
of indicators to reﬂect them. Similarly, to Clark, the authors distinguish between the Napoleonic
HE models of France and southern Europe, which are marked by top-town ministerial law
making, and the northern European Humboldtian tradition of a self-governing community of
scholars. The individual country reports highlight shifts at the national level away from these
historical models towards more managerial, competition-oriented approaches in HE governance.
This is reﬂected by indicators such as increasing university autonomy amid greater
accountability towards stakeholders, a trend towards strategic planning and university missions,
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diversiﬁcation of funding sources, greater personnel autonomy, lump-sum budgeting and ex post
quality audits (Paradeise et al. 2009a),
However, each national system bears its own nuances due to historical peculiarities and path
dependencies, often leading to contradictory development patterns and hybrid forms of
governance.
In their analysis of the organizational transformation of Dutch universities, De Boer et al.
(2007) also present very speciﬁc indicators to grasp the trend towards state steering at a distance
and, in particular, the emergence of universities as corporate actors.
The governance reforms of the past 20 years have led to the construction of new forms of
identity, hierarchy and rationality in universities. The proposed indicators of this transformation
span from ﬁnancial discretion and setting own employment conditions (constructing identity), to
an authoritative center directing action, managers as chief executives (constructing hierarchy), on
to management by objectives, performance agreements and monitoring (constructing rationality).
Ferlie et al. (2009) also incorporate the role of the state into their three narratives of public sector
reforming, for which they identify distinct ‘‘signs and systems’’ applicable to HE systems. For
example, according to the network governance narrative, higher education systems are understood
as multi-level self-steering and self-organizing networks between societal and academic actors,
which facilitate joint problem solving and the diffusion of best practice. Together with regional
and local actors, the state thereby plays an indirect shaping role and ensures that HE institutions
operate in accordance with the public interest.
The so-called Neo-Weberian narrative is characterized by the reassertion of Weberian
principles such as administrative law and due process as well as professionalized public service,
which now focuses on meeting citizens’ needs by means of outward-oriented service planning and
quality assurance. In recent years, the state has emerged as a vehicle of modernization through the
legal framework, for example facilitating a shift from ex ante to ex post control and a strong result
orientation [12]
Internal governance
Weber defined the public administration ideally that was built on the strict bureaucratic
principles. In this principle, he considered the authoritarian power of a leader, who would make
decisions himself/herself, give orders to the subordinates and control their working performance.
The task of state administration was to use the management principles in the concrete situations,
for what some rules of public administration were worked on. Weber’s ideas were based on the
state employees, as the high-qualified specialists, who have the high morals, professional skills,
and class dignity. [11].The new public management narrative is characterized by market-based
features such as competition for students and research funding, for which the state develops a HE
market. Other indicators are student fees, performance-based funding, as well as entrepreneurial
operating rectorates in highly autonomous HE institutions.
In their recent exploratory study, Estermann and Nokkala (2009) deal with one very crucial
aspect of governance, university autonomy, and make the very signiﬁcant contribution of
breaking autonomy down into its component parts (see also Berdahl 1990). Based on empirical
data from 33 countries, they outline a trend towards greater autonomy in the organizational
structures of universities, which covers aspects such as governing bodies, executive leadership
and internal administration, as well as stafﬁng matters, which involves the recruitment and
appointment of staff, setting salary levels, and civil servant status of academics. This greater
autonomy also applies to academic matters, which involves universities’ ability to deﬁne their
own institutional strategies and academic proﬁles and freely regulate student admissions. The
authors also map out various facets of ﬁnancial autonomy and determine a trend towards
competition-oriented funding policies such as student fees, block-grant funding, and third-party
funding.
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External governance. National and international bodies
In all European countries, the overall responsibility for higher education lies with the relevant
ministry, that is, a department of government led by a minister. In the German-speaking
Community of Belgium, Ireland, and the United Kingdom, government departments use the title
‘department’ rather than ‘ministry’. For the purposes of this study, the highest national/central
authority responsible for higher education is referred to as ‘the Ministry’ 4.
Responsibility for different types of HEIs is distributed between three different ministries in
Denmark. In Ireland and the United Kingdom, ‘arm’s length’ bodies responsible for distributing
and monitoring public funds have been established between the HEIs and the Government in
order to ensure that there is no direct political control of individual institutions. Generally, the
Ministry oversees HEIs as regards compliance with the law, ministerial codes and legal statutes.
The Ministry is responsible for formulating higher education policies that frame national or
institutional strategic plans and development. The Ministry is also responsible for formulating
national strategic priorities or a formal strategic or development plan for higher education in
several countries).
Furthermore, the Ministry appoints external (and sometimes internal) stakeholders as
members of institution-level governance bodies in some countries. National quality assurance
bodies are also an important part of the external governance of HEIs. These bodies are often
responsible for setting quality standards and conducting evaluations, elaborating and
implementing policies and standards for improving the quality of education at the institutions.
Figure1.

The Ministry is usually supported by a national-level advisory or consultative body, called
the Higher Education Council, Advisory Council, Research Council, or similar. These bodies
usually provide advice to the Ministry on issues related to higher education, science and arts
policy. In some cases, they may also monitor and analyze European or international trends as a
context for their recommendations. Such national-level bodies sometimes include the executive
heads of the HEIs as well as representatives of other federal/regional ministries, trade unions,
political parties, local/regional governments, HEIs and students.
Each country also has a national-level body that consists of the executive heads of all public
or government dependent private universities. This body is usually called a Rectors’ Conference
or Council. In the Netherlands and Norway, it is called the Association of Universities or Higher
Education Institutions, respectively.
In the United Kingdom, the equivalent bodies are Universities UK and Guild HE. In France,
Lithuania, the Netherlands and Austria, there is an equivalent body for the heads of
professional/vocational HEIs. These bodies’ present proposals to the Ministry regarding the
development of the higher education sector and make proposals or give opinions regarding draft
laws and other regulatory enactments in the field. The Ministry also calls for advice and expertise
from bodies such as student unions and other student organizations; councils of administration,
1.

4

“Europe of Knowledge: Search for a New Pact.” University Dynamics and European Integration.
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artistic education, and economics; and associations of research workers, doctoral students and
trade unions.
In addition to the European-level organizations (e.g. European Commission and the EUA),
there are also several international rectors’ conferences that have an impact on governance in
higher education within a certain area or region. Such international bodies promote co-operation
and collaboration between higher education policy-makers and institutional actors in different
countries and sometimes different continents. Furthermore, they contribute to the establishment of
common governance practices and policies in higher education throughout Europe and beyond.
Examples of international/regional bodies that influence higher education governance at the
institutional level include:
Agence universitaire de la Francophonie (includes public and private universities in Albania,
Bulgaria,
France, Georgia, Romania, Russia, Spain and Turkey as well as Africa, North and South
America and Asia)
Association of the Carpathian Region Universities (Slovakia, Poland, Hungary, Ukraine,
Romania and Serbia)
Danube Rectors’ Conference (Austria, Germany, Hungary, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia and Ukraine)
Network of Universities from the Capitals of Europe (Albania, Austria, Belgium, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece,
Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Macedonia, the Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia,
Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom
Rectors’ Conference of the Alps Adriatic Universities (Austria, Croatia, Germany, Hungary,
Italy and Slovenia) 5
We can describe the performance of higher education systems along the following eight
dimensions:
 Access
 Mature learners
 Graduation
 Employability
 International student mobility
 Research output
 Capacity to attract funding
 Cost effectiveness
Although we are using eight dimensions, system performance can never be captured fully; it
has many more qualitative and quantitative aspects. The eight dimensions do capture the key
activities of higher education: teaching, research and knowledge transfer. Moreover, for each
dimension, two or more indicators were identified to represent the dimension in more detail. For
each indicator, data for the years 1998, 2002 and 2006 in European Union was retrieved from
existing international databases to guarantee international comparability [10]
A clear shift towards more quantitative evidence-based policies and reforms in higher
education systems is now evident (Gornitzka, 2006: -36).
Conclusion
The purpose of the paper was to compare the changes in Higher Education Intuitions’
historical development process on governance and management models in Europe and the USA.
While the governance models of HEIs in the USA borrowed from proven European model of the
2.
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modern university at the beginning, despite nowadays European universities mostly supports
classical ways, but the American system introduced with time some vitally important factors, such
as diversity of the management and governance.
Such as to academic offerings, financial diversification, and a very limited role of
government, this propelled American universities, to the top of international ratings. At the
beginning of 21th century succeeding political integration, Europe got its act together by
implementing Bologna process, which when fully implemented would standardize university
diplomas across continent allowing for credit transferability and recognition of diplomas ensuring
student mobility. Europe, taking lessons from USA higher education model, started to diversify
university funding sources, forming private institutions and introducing or increasing significantly
tuition fees.
It is also obvious that the United States is in many regards a forerunner of what we currently
observe in Europe. This holds true for all three dimensions. “Inclusion” has certainly been a
general feature of American higher education since the 19 century. American higher education
has been much more open to different subjects, formats, and missions as compared to the Europe
of the past. The same holds true with regard to the level of governance. Boards of trustees, whose
very existence still sparks a lot of controversy in Europe, first appeared at Harvard University in
1642 and can now be found at literally every American university, be they private or public.
Likewise, actors such as accreditation agencies and competition as a governance mechanism
could be found much earlier historically in American higher education than in Europe
Fulfillment of these expectations with simultaneous scholars who work on the management
issues maintenance of the production profitability requires application of innovative tools and
solutions supporting governance and management higher educational institutions in EU and the
USA.
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XÜLASƏ
Bütün tarixi dövrlərdə təlimi təşkil etmək üçün müxtəlif təlim modellərindən istifadə
edilmişdir. Tətbiq olunan modellər həm dövrün tələbinə, həm də öyrənənlərin inkişaf tempinə
uyğun olaraq müəyyən müddət yaşamış və sonra yenisi ilə əvəz edilmişdir. Burada əsas məqam
öyrənənlərə fərdi olaraq yanaşmanın vacibliyidir. Fərdi təlimi ideal səviyyədə həyata keçirmək
üçün hər bir öyrənənin bir öyrədəni olmalıdır, bu isə praktik olaraq mümkün deyildir. Bu problem
fərdi təlimçi – kompüterin seçilməsi yolu ilə həll edilə bilər. Beləliklə, kompüter təlim prosesinə
“fərdi təlimçi” kimi daxil olaraq yeni imkanlar yaradır.
İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının təhsil sisteminə daxil olması ilə fənnlərin
tədris üsulları da yeni mərhələyə qədəm qoyur. İnformasiya texnologiyaları müxtəlif fənnlərin
tədrisində fərqli şəkildə tətbiq olunub, fənnin tədrisi keyfiyyətini yüksəldir. Bəs texnologiyanın
insan həyatının çox hissəsində yer alması, üstəlik təlim prosesinə də cəlb olunması effektli
nəticələr verirmi?
AÇAR SÖZLƏR: texnologiya, kompüter, təlim prosesi
GİRİŞ
Təlim prosesi vahid bir sistemdir və onun səmərəliliyi hazırki dövrdə: tədris proqramlarının
keyfiyyətindən; təlim üsullarından; dərslik və dərs vəsaitlərinin kompüter tələblərini
ödəməsindən; təlim üçün kompüterlərin imkanlarından; təlimin fərdiləşdirilməsi şəraitində
psixoloji-pedaqoji ölçülərlə işlənmiş, elmi metodiki səviyyədə tərtib olunmuş öyrədici
proqramların hazırlanmasından asılıdır [3; 254].
Elmin günü-gündən sürətli inkişafı təlim modellərinin tez-tez dəyişdirilməsində başlıca rol
oynayır. Bu şəraitdə informasiyaların çoxluğu onların emal olunub yadda saxlanmasını da
çətinləşdirir və nəticədə gənc nəsli həyata hazırlamaq istiqamətində məktəb proqramlarında
fənlərin tədrisi ilə bağlı yeniliklərin tətbiqi zərurəti yaranır. Hər dəfə yeni məlumatların və
elmlərin məktəb proqramına necə daxil edilməsi kimi bir çox problemlər meydana çıxır.
İnformasiya texnologiyaları əsrində yaşadığımızı nəzərə alsaq bu problemlərin həllində məhz
texnoloji vasitələrin gücündən istifadə etmək daha əlverişli görünür.
Kompüter təhsil prosesinə daxil edilməzdən əvvəl bunun neqativ tərəfləri araşdırılmalı və bu
halları aradan qaldırmaq və ya azaltmaq üçün yollar göstərilməlidir. Şagird vaxtının çox hissəsini
“ağıllı” maşında işləməyə sərf edirsə, kiçik yaşından kompüterdə düymələri sıxmaqla yazmağı
bilirsə, hesablamaları kalkulyatorda asan icra edə bilirsə və s. onun sinif kollektivində özünü necə
hiss etməsi, savadlı yazı yazması, elementar riyazi hesablamaların aparılmasına nə qədər mənfi
təsir edəcəyi ciddi araşdırma tələb edir. Savadlı yazı yazmaq, elementar riyazi hesablamaları
aparmaq həmişə zəruridir.
Məktəb informasiya sahəsi uşaqların praktik idrak fəaliyyətləri ilə məhdudlaşmır. Buna görə
də təlim prosesində kompüterdən istifadə edilməsinə yalnız yeni instrumental əsas kimi baxmaq
olmaz. Determinantlıq, daxili məntiq qısa müddətdə üzə çıxmır, uzun müddətli təlim prosesində
yaranır ki, bu da uşaqlarda kompüter qrafikasını mənimsəməkdə estetik tələblərin formalaşmasını
təmin edir. Fərdi kompüter monitorunun ekranında biliklərin təsviri üsullarının öyrənilməsi
məsələləri özü-özlüyündə bəzi bədii yaradıcılıq ideyalarını və estetik inkişaf formalarını ortaya
çıxarır.
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Təlim psixoloji-pedaqoji prosesdir. Bu səbəbdən, təlim prosesində yeni üsullardan istifadənin
informasiyanın qavranılmasına, şəxsiyyətin formalaşmasına və s. bir çox məsələlərə necə təsir
göstərəcəyi ciddi formada araşdırılmalıdır. Sözsüz ki, zamanın tələbinə uyğun olaraq müasir
dövrün insanı texnoloji avadanlıqlardan düzgün istifadəni mənimsəməlidir. Lakin texnologiya
təlim prosesinin neçə faizini əhatə etməlidir və ya hansı formada tətbiq olunmalıdır kimi bir çox
suallara da cavab tapmaq lazım gəlir.
Şagirdin psixi inkişafı təlimin həm nəticəsi, həm də başlıca şərtidir. Müasir təhsilin
konsepsiyasında fərdi yanaşmaya strateji məsələ kimi baxılır. Fərdi yanaşma şagirdin şəxsiyyət
kimi inkişafı və tərbiyəsinin gedişində - öyrənməyə qabillik, tədris bacarıqları, bilik səviyyəsi,
idrak maraqları və başqa xüsusiyyətləri öyrənməkdə bizə imkan verir. Fərdi təlimin təşkilində
məhz kompüter təlimi öz əhəmiyyətini göstərməkdədir. Kompüter təlimi şəraitində şagirdlər üçün
psixoloji ölçülərlə fərdi inkişaf proqramlarının işlənməsi problemi yüksək elmi-metodiki
səviyyədə həll olunmalıdır. Burada psixoloji-pedaqoji və metodiki yanaşma konkret fənnin təlim
psixologiyası, pedaqogikası və metodikası ilə bağlı olmalıdır.
Təlim və inkişaf pedaqoji psixologiyanın və yaş psixologiyasının aktual problemidir. İnkişaf
çoxcəhətli olmalı və şagirdin psixi həyatının bütün sahələrini əhatə etməlidir. Geniş mənada
inkişafetdirici təlim şəxsiyyətin formalaşmasını nəzərdə tutur.
Təlimin məqsədi ənənəvi didaktikada ətraflı şərh olunmuşdur, lakin kompüter təliminin əsas
məntiqi bu məqsədə çatmaq üçün müəllimlərin və şagirdlərin gördükləri işlə bağlıdır. Müəllim
gənc mütəxəssislərin şəxsiyyətini formalaşdırır, dünyagörüşünün təşəkkül etməsinə və inkişafına
şərait yaradır, müəllim bir növ sosial psixoloq kimi fəaliyyət göstərir. Təlim, tərbiyə prosesinin
təşkilində müəllimlərlə şagirdlər arasında ünsiyyətin rolu böyükdür. Kompüter təlimində ünsiyyət
daha da möhkəmlənir, qarşılıqlı münasibətlərin düzgün təşkil edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir, müəllimin akademik qabiliyyətləri, perspektiv, natiqlik, təşkilatçılıq, pedaqoji təxəyyül, şəxsi
qabiliyyətləri üzə çıxır.
Kompüter təlimində şagirdlərin psixi fəaliyyəti qüvvətlənir. Təlim uğurları təkcə şagirdin
təlimə qabilliyi, bütövlükdə qabiliyyətləri ilə deyil, həm də təlim motivasiyası ilə şərtlənir.
Şagirdlərdə oxumaq istəyi, maraq tərbiyə olunmalıdır.
Bir qrup mütəxəssislər səmərəli motivin yaradılması üçün problem situasiyasının
yaradılmasını əsas götürürlər. Kompüter təlimi üçün proqramlar hazırladıqda bu psixoloji
qanunauyğunluq nəzərə alınmalıdır, kompüterdə reallaşan bütün məsələlərdə pedaqoji situasiyalar
nəzərə alınarsa, tədris materiallarının mənimsənilməsindəki motivasiya prosesində müvəffəqiyyət
qazanmaq olar. Şagirdlərin müstəqilliyini stimullaşdırmaq və yaradıcılıq fəaliyyətini artırmaqla
nəzərdə tutulan məqsədə nail olmaq olar. Kompüter təliminin psixoloji-pedaqoji problemlərindən
biri də fəaliyyətin şüurluluğun, təxəyyülün, hafizə və şəxsiyyətin başqaları ilə necə
əlaqələndirilməsindən ibarətdir.
TƏDQIQAT METODU
Tədqiqatın metodoloji əsasını istifadə edilmiş materialların təhlilinə elmi yanaşmaq prinsipi
təşkil edir. Mövzu üzərində işləyərkən onun tədqiqinə həsr olunmuş monoqrafiyalar, məqalələr
tənqidi yanaşma və müqayisəli təhlil metodu ilə işlənmişdir.
NƏTICƏ
Təlim və tədrisi dəstəkləyən texnologiya və vasitələrin təlim prosesinə daxil olması ilə hər
problemin həll ediləcəyini düşünmək səhv olardı. Unutmaq olmaz ki, bunları müəllimlər və
şagirdlər istifadə edəcək. Bu avadanlıqlardan hər cür istifadə qaydası və təqdim edilməsi
müəllimdən asılıdır. Başqa sözlə, müəllim kompüter dəstəkli tədrisə keçilməsində və onun
məhsuldar istifadə edilməsində əsas rol oynayır. Bu cür texnoloji inkişaf köhnə təlim-tərbiyə
metodlarından kifayət qədər fərqlənir. Sadəcə qloballaşan dövrlə və təhsil sistemi ilə ayaqlaşmaq
istəyən müəllimlərimiz və gələcəyin elm adamları bu yeni vasitələrdən istifadə etməklə kifayət
qədər irəliləyiş əldə edəcəklər. Hər bir yeni prosesə uyğunlaşmada çətinliklər yaşandığı kimi,
sözsüz ki, müasir dövrün texnoloji yenilikləri ilə ayaqlaşmaq da o qədər asan olmayacaq. Lakin
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Azad Mirzəcanzadənin də dediyi kimi: “Yeniliyi, adət etmədiklərimizi başa düşmək üçün gərgin
əmək sərf etmək, çox bilmək, inadkarcasına oxumaq, ən başlıcası isə fikirləşmək lazımdır”.
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Abstract
Intercultural Education is one of debating and exploring approaches for a long time.
Currently, education institutions teach students explicitly its huge importance in our globalized
world. However, in some Asian countries, such as Azerbaijan, the course for students calling,
Intercultural Education is not available. Nevertheless, Azerbaijan as one of the tolerant and
peaceful countries give massive freedom, attention, and care to all people regardless of their
ethnicity, social, religious background and embrace the principle of equality, freedom, and
balance among its people. Rather than Intercultural Education, the government has recently added
a new course to its national curriculum, called Multiculturalism. Although these two terms are
confused most of the time by people, they are different entities as a whole. This paper is going to
discuss the policy of Multiculturalism in Azerbaijan and its benefits and efficacy to the
Azerbaijani education system in general.
Keywords
Intercultural education, Multicultural education, Azerbaijan, equal education, culture, ethnic
groups, cultural pluralism, cultural awareness, teaching methods, ethnicity.
Introduction
The Republic of Azerbaijan is a secular, independent and developing country, with numerous
ethnic communities that maintain their rights and identity in the South Caucasus region of Eurasia
at the crossroads of Eastern Europe and Western Asia. Azerbaijan was the first republic to be
created in a Muslim society in 1918. Azerbaijan is bordered on the East by the Caspian Sea, on
the North by Russia, on the Northwest by Georgia, on the West by Armenia and on the South by
Iran. In 1918, Azerbaijan declared its liberation and became the first egalitarian Islamic-majority
democratic country. From 1920 to 1991, the country was a Soviet Socialist Republic under the
influence of the Russian Empire. And secondly, the country proclaimed its independence at the
beginning of the 1990s.
Not only because of its oil and gas wealth, as well as for its wonderful culture and
uniqueness, make Azerbaijan known worldwide. It indicates that a new, secular society
established in a Muslim country-a society that recognizes other liturgical traditions. There are
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dozens of cultural communities in Baku, alone and the state ethnic distribution according to state
census of 2009: 91.60% Azerbaijanis, 2.02% Lezgians, 1.35% Armenians, 1.34% Russians,
1.26% Talysh, 0.56% Avars, 0.43% Turks, 0.29% Tatars, 0.28% Tats, 0.24% Ukrainians, 0.14%
Tsakhurs, 0.11% Georgians, 0.10% Jews, 0.07% Kurds, other 0.21%.The official language of the
state is Azerbaijani (mother tongue of virtually 92% of the population), which takes its root from
the language of Turkish families. What is more, Russian and English are the most essential and
well-spoken second/third languages in the country.
The present world is encountering processes of assimilation and internationalization,
establishing common objective standards throughout all aspects of society and, particularly in
culture. Local cultures, along with Caucasian ones, undertake expansive activities in today’s
world in order to "survive" and maintain their aim. It is worthwhile noting that Azerbaijan is a
home to many ethnic groups, as mentioned before. People of many cultural and religious groups
and Azerbaijanis have worked together from a historical point of view. They are various group of
population from different countries, such as Dagestan, Georgia, Russia, Iran, Armenia and to
name but a few. It includes ethnic groups, such as Avars, Lesbians’, Rutul’s, Tats, Talysh, Audi,
Georgians. Azerbaijan, as a tolerant and intercultural country, put a huge amount of care,
attention, and respect to their language, culture/traditions, values, religions, and lifestyle. These
minorities speak their own languages in their communities. On the other hand, Azerbaijan is a
secular country and give freedom to its people to practice their desired religion, such as Islam,
Orthodox, Christianity, Protestant, Jewish, and even it is home to Hare Khrisna communities as
well. Azerbaijan not only has a broad range of ethnic groups, it also preserves the practices,
values, and traditions of every community in all facets of life. Even the country has an unresolved
territory conflict with Armenia, there is an Armenian church in the capital city, Baku.
Multiculturalism in Azerbaijan reflects its adherence to liberal principles of freedom and the
justice of ethnic group cultures.
Ethnic diversity and pluralism are some of the cultural factors of greatest importance. Since
earlier times Azerbaijan has been regarded as the birthplace of numerous cultures and individuals.
This country acted as a bridge between, east culture and European culture as a whole. It is
worthwhile to mention that Azerbaijan started to be the center of multiculturalism after becoming
part of the Silk Roads. The Silk Roads – the caravan routes from China to Europe – played a
significant role in the country's intercultural trade. Azerbaijan has acquired vast experience in the
development of cultural reforms since having gained its sovereignty. There have been multiple
normative measures and policy mechanisms that form the goals and define the aims of the cultural
development of the country. The ' Culture Law ' 2012 lays out the core tenets of this policyhumanism, democratic approach, equity, inclusion, consistency, continuity, secularism, talent
security, balanced approach, and effectiveness. As a consequence of these aspects, Azerbaijan's
culture has evolved. Regarding Western impacts, such as global consumerism, cultural traditions
are currently well maintained in Azerbaijan today. Folk songs and dances, rich literature,
traditional outfits, national holidays, cuisine are the focal part of its culture. As stated above,
Azerbaijan comprises of many ethnic groups and minorities. And all of these groups are devoted
to their own cultures and besides supported by the government as well. Interestingly enough, in
those regions of people are able to watch different TV programs and broadcasts, exclusively in
their own languages.
In the fast pace of modern life, the term Intercultural Education is quite prevalent and
endorsed by many countries in the world. Today’s world is the world of people from different
backgrounds and ethnicity. Especially, kids of today are exposed to this setting at early times
either at school or in social life as well. They meet, befriend and communicate with people from
different social groups since they are an indispensable part of our society. Therefore, taking into
consideration the sense of expanding diversity, educational institutions take a huge responsibility
in order to balance the differences and promote equality among them.
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Despite the fact that Azerbaijan is a home to various ethnic, social, religious groups of
people, it should be mentioned that the phrase Interculturalism is not used in the country. Their
traditions, value, religious views are definitely respected and protected as they are free to fulfill it.
There is no force by the government or any authorities. However, as it is mentioned, schools don’t
teach about Interculturalism to young learners since the course Intercultural Education is not
included in our national curriculum. Undoubtedly, some teachers give a speech about the diversity
of people, the importance of being tolerant, and also promote peaceful life among different
backgrounds. However, to my mind, it is not enough to make them fully understand the content
and purpose of Intercultural education in general. This applies to higher education institutions as
well. Multiculturalism, which has emerged as a trend in a new society defined by globalization
and humanism, requires time and the necessity to promote equality between diverse backgrounds
and the protection of customs and traditions asserted in the Universal Declaration of Human
Rights, the European Convention on Human Rights.
On another hand, Multiculturalism has become one of the government policy ways in
Azerbaijan, and the country pays crucial attention to that and also so many huge efforts have been
made, including establishing the Interethnic, Multicultural and Religious Affairs Council of the
Republic of Azerbaijan on 14 February 2014 by order of the President. The president of the
country declared that 2016 was the year of Multiculturalism in Azerbaijan. The Ministry of
Education of Azerbaijan has recently included the 2 educational training course for higher
education students in 2016: The first is a course for undergraduates on "Introduction to
Multiculturalism," the other one is a master's course on "Multiculturalism in Azerbaijan."The
courses are currently being taught at universities for all students. Moreover, The Baku
International Multiculturalism Center now gives exploratory seminars with specialists to explain
the new topic, and new foreign teachers of the course will be sent here. The Baku International
Multiculturalism Center coordinated a summer classes for students from domestic and
international universities entitled "Multiculturalism as a Lifestyle in Azerbaijan: Learning,
Studying and Sharing." Attendees went to visit various cities of Azerbaijan and were acquainted
with the culture and customs of various ethnic groups and gaining knowledge of Azerbaijan's
culture, language, ethnography, and history, which encouraged students to enhance their practical
knowledge of the multiculturalism of Azerbaijan.
Furthermore, multiculturalism is the government policy of Azerbaijan too and became the
republic's cultural norm maintaining mutual appreciation and empathy for all origins.
Multiculturalism can be used to address ethnic and religious minorities and also respect for them
and their ethnic and cultural values also includes reverence. Its specific position between Eastern
Europe and Western Asia and its context – people of different faiths and ethnic backgrounds
resided together in mutual understanding and support – enabled Azerbaijan to develop as a
tactical instrument of international policy. In the last 10 years, Azerbaijan has made a conscious
effort via big and international events to support its multicultural approach and as a result, several
international events, including Baku European Games, The Islamic Solidarity Games, Formula 1
races, Eurovision Song Contest, and many others were held in the capital city of Azerbaijan,
Baku. Azerbaijanis got the opportunity of interacting and getting to know a multiple number of
people from all around the world. It is interesting to note that those important events enriched the
religious and cultural diversity of the country and Azerbaijan was welcomed into the globe as a
symbol of multiculturalism.
Theoretical Background
For a while now, multicultural and intercultural education has been discussing and
investigating methods. Multicultural education and intercultural education are frequently used as
synonyms (Nieto, 2006; Hill, 2007), whilst others suggest that the two differ. The disparity in use
frequently seems to be mainly regional. Europe prefers the term intercultural education, whilst in
the United States, the rest of North America, Australia, and Asia use the term multicultural
education. (Hill, 2007; Leeman & Reid, 2006)
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The word intercultural is viewed as highlighting the skills of the interaction process. In
Europe, there is a propensity to see multiculturalism with a less vibrant idea and to describe a
circumstance with a variety of cultures whereas intercultural is used to demonstrate the
communication and bond between various cultural movements in an ethnically diverse
environment. (Hill, 2007, 250). According to Gundara (2000, p. 233) interculturalism stands for
"interactions, agreements and processes," while multicultural represents progressively the essence
of cultures and is utilized in the context of definition. The programs of the Council of Europe and
the EU Commission have advocated the word intercultural education and they have deeply
strengthened this idea. The two terms explicitly laid down by UNESCO: The phrase multicultural
explains human society's cultural differences and corresponds not just to parts of national or
ethnic way of life as well as to language, religious and socio-economic uniqueness. Specifically,
race or gender is not addressed by UNESCO. In addition to this, interculturalism is defined as "a
dynamic term and relates to developing relationships between two ethnic groups. defined as "a
dynamic term and relates to developing relationships between two ethnic groups. Interculturality
precludes multiculturalism and the consequences of local, regional, national or international '
intercultural ' exchange and dialogue (UNESCO, 2006, 17)
"Multicultural education is utilized knowing about the other cultures to promote recognition
of them or at least showing tolerance. Intercultural education seeks to go further than inactive
coexistence, to ensure a healthy and evolving lifestyle together in multicultural societies by
building awareness, respect, and dialogue among the various ethnic groups."(UNESCO, 2006, 18)
Banks (2004), states that one of the main academic goals is to internationalize the experiences of
learners and instructors have to urge them to address international issues and gain a deeper
insight. In order to understand not only themselves but others, the impact of today's generation
being subjected to multiple backgrounds that raises the value of educational projects aimed at
integrating distinct cultures. The approach we embrace and cope with discrepancies involves a
structure of society that is focused on understanding diverse cultures. This arises as an essential
objective to bring up people who form such a social hierarchy integrating various people and
cultures. To this end, the training projects ought to provide variables required to educate learners
of different countries (Lindquist, 1997).
In order to educate students about the importance of Multiculturalism and Interculturalism,
school principles should definitely provide special teacher education programs for educators.
Blackwell, Futrell, and Imig (2003) emphasize that the 21st century came with a higher
percentage of expats alongside greater variety and also greater difficulty for the schooling system.
Stressing the variety of multicultural education became indispensable. Many major modifications
in the teacher training program are required to maintain variety via multicultural education.
Blackwell and others emphasize the necessity to provide courses in the teacher training program
linked to cultural heritage, linguistics, variety, sex, ethnicity, fairness, and authority to enrich New
qualified teachers to take a job against both the social and structural measures in educational
institutions and community that foster unfairness.
Launching multicultural schooling at a young age is rather important when it comes to raising
the following generations as people who have a healthy self-identity and are tolerant of the
ideologies and societies of many others. Starting bilingual education at kindergarten would also be
advantageous. (Unutkan, 2019)
Gorski (2006) stressed firmly that instructors have an obligation to participate in the ongoing
cycle of questioning their attitudes, prejudices, and assumptions that influence the educational
knowledge of the learners. Nelson (2001) suggests that maintaining a firm notion and appreciating
disparities between the sexes and cultures is the best way to boost equality for all learners.
Interculturalism indicates that the ideals of egalitarianism and equality inspire teachers to
change their teaching methods and instruction to inspire their disadvantaged learners. (Zembylas
& Iasonos, 2010) Teachers tend to foster a curriculum that questions relationships of influence
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and stimulates changes in society (Tiedt & Tiedt, 2010). Everybody makes a decision towards
social equality. Intercultural education exposes the ' secret ' dynamics of schooling which
propagate segregation.
Intercultural education exposes the ' secret ' loops of learning which foster bias. It goes
beyond offering simple comprehension to acquire skills that assert the modification of those
frameworks (Leclerq, 2002). Interculturalists examine the complex nature of societies, which is an
' unstable blend of sameness and otherness. ’ (Leclerq, 2002, p. 6).
Sleeter and Grant (2003) broken down multicultural education into a few various
classifications. “The most general way is to educate the outstanding and culturally diverse
students, that is concentrated on educating the learners more efficiently so that they can blend into
the current education system and reach a higher standard. Such techniques give consideration to
fostering intergroup unity and using a range of instructional techniques to convey cultural
sensitivity, racism and elimination of stereotypes, and the integrity and pride of ethnic groups. The
predicted results are empathy, openness, admiration, and appreciation among various ethnic,
cultural, skills, and racial groups; personality-respect; and an awareness of group and individual
cooperation”.
(Gay, 2004, 42) Teachers use this strategy to stress how the learners are identical and
something that they share in common, but fail to recognize the disparity in influence between the
Upper middle class and the economically disadvantaged groups.
Additionally, it should be mentioned that Azerbaijan’s lands had been occupied by the
Sassanid Empire, the Arab Caliphate, the Seljuks, Tsarist Russia and all of them carried out a
policy of relocation. These countries were aiming to create their own social bases in the occupied
lands by placing their people or their loyal people on the territory of Azerbaijan. In the second
case, the state is purposefully and voluntarily pursuing policies that result in increased ethnic and
cultural diversity in its territory. Moreover, After World War II, in order to ensure economic
development in the country, the German government allowed Turkish labor migrants to come to
the country. (R.M.Haci. et.al.., 2019)
Main body
Multiculturalism is the harmony of people from different cultures, where society
encompasses ethnic, social, or cultural communities and is reflected in traditional practices,
conceptual frameworks and standards, thought patterns, and conversational types. Policy of the
country on multiculturalism, open-mindedness, and religious freedom even began to evolve in the
19th and 20th centuries. Azerbaijan's Law stipulates that everybody should be entitled to speak
their mother tongue. Everyone is obligated to be trained, to perform creative work throughout any
language as wished. Nobody could be denied the opportunity to use his first language. Basically,
in Azerbaijan Democratic Republic, residents are equal irrespective of their roots or creed.
Multiculturalism with its profound roots has always been playing a significant role in the
development of the education of the country. Rather interestingly though, It is the first Islamic
country to allow rights to women to vote (in 1918, even before than some European countries),
and to promote their schooling by establishing schools for girls in the 19th and it was the first
women's gymnasium built in Baku in 1874. And presently, it is the greatest illustration to prove
that a Muslim country can be both respectful, accepting the ideals of equality and liberty. The
Education Legislation and that on State Language provide for schooling to be undertaken in the
mother tongues of ethnic minorities, whereas these languages are an important part of school
curriculum program and learned in roughly 400 education institutions.
Besides, 41 music and art schools for children’s social life run in dense locations of minority
groups – such as, in Goycay, Ismayilli, Lankaran, Astara, Gakh and Gabala counties, where more
than 12,000 adolescents are educated on different areas of expertise.
Currently, the courses are available in Russian at 400 schools, and in 20 of 21 universities-in
Azerbaijani and Russian. Such consideration toward Russian by the government enables frequent
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relationship with the minorities residing in the ex USSR land to be maintained. These acts
unquestionably represent to preserve the traditions, values, and traditions of the cultural heritage
of ethnic groups. What is more, the primary objective is to demonstrate that those activities do not
disrupt with welcoming, fraternal, respectful interactions between individuals and, in contrast,
perform as an opportunity to grow such relationships. The steps performed by the Azerbaijani
Government at the international and domestic standard and aimed at promoting intercultural
exposition lead to highlight our country's power on the global arena, in addition to reinforce our
folk's national kinship, defend our country to the world as an area of reciprocal advancement of
national cultures.
Teaching the new generation is a rewarding job all by itself, but at times the challenge can
seem frustrating for teachers who are dedicated to culturally responsive education. Multicultural
Education is a schooling method that tries to involve all learners, to facilitate the understanding of
several other cultures and to educate stable social skill sets in a multicultural environment. The
use of various games and activities in multicultural classes is a fantastic method to inspire
inclusiveness and urging learners to discuss their cultures and identities as well. Instead, these
practices may offer a supportive environment for conversation and function as a pathway into
deeper discussions. Teaching the new generation is a rewarding occupation all by itself, but
sometimes it might seem frustrating for teachers who are dedicated to culturally responsive
education. Each subject mentioned receives a distinct taste from the perspectives of each
contributing individual, according to their own culture and customs. In Multicultural classrooms,
if a topic is debated, so many various intriguing ideas and perceptions could be obtained
according to the students’ cultural points of views and it is basically impossible in monocultural
classes. Teachers are aware of this diversity, create a friendly ambiance for student to express
their opinions, stories freely, without any hesitations. This enables the best engaging and
empowering personal growth for learners to have the power to say opinions without terror,
mockery or prejudice. The key aspect is providing them with a context that allows for free and
open discussion. In the case of managing this setting, they start to make a connection and find
approaches to explain something one another. In class, there are many disparities however a
feeling of understanding is rising and no longer cultural problems occur and students should look
further to concentrate on a shared educational target as schools ought to pay attention to the
country's ethnic variety. This encompasses delivering projects that support intercultural awareness
and group peaceful coexistence, and projects that reach the particular requirements of parents and
learners from cultural contexts that are varied.
Conclusion
To sum up, this article tried to explore the importance of Interculturalism and
Multiculturalism in the education system of the world. As we are living in a globalized world with
people from various backgrounds, ethnicity, religious view, it is inevitable that schools have
currently a huge responsibility to convey the significance of this phenomena to children properly
and also get a deep understanding of a multicultural education. It is one of the vitally important
subjects that should be taken into consideration since it promotes and at the same time fosters
equality and social justice and cohesion among individuals in the society. Therefore, teachers and
intercultural/multicultural program coordinators should together in order to better the world,
reduce inequality, discrimination and so many other societal injustices.
Although there are some discrepancies between these two important terms as they are
mentioned above, its efficacy applies to every single country. Countries should take some crucial
steps in order to reinforce the value of these subjects in educational institutions as a whole.
As it is a new and quite intriguing course in Azerbaijan, we have observed a huge enthusiasm
toward it. Students put much more interest and become more aware of the different ethnic groups'
lifestyles, views, and backgrounds.
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“ƏNƏNƏVI TƏLİM MÜHİTİ İLƏ UŞAQLARIN MÜASIR İNKIŞAF
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XÜLASƏ
Müasir dövrdə pedaqoji prosesə yanaşmada əsas paradiqmalar dəyişdiyindən müəllim-şagird
münasibətlərində köklü dəyişiklik baş verir. Şagirdin təlimin subyektinə çevrilməsi, ona şəxsiyyət
kimi yanaşılmasını, bütün təlim prosesinin şagirdin maraqları, qabiliyyəti üzərində qurulması
müəllim qarşısında yeni tələblər qoyur. Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq bu günün şagirdi
müəllimlə əməkdaşlıq edir, öz fikir və mülahizələrini sərbəst bildirir, rəy söyləyir, fərqli yanaşma
nümayiş etdirə bilir, hətta müəyyən məsələlərdə müəllimlə razılaşmaya da bilir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, müasir dövrdə müəllim yeganə bilik, informasiya mənbəyi deyildir, şagirdlərin əlində
İnternet, müxtəlif elektron resurslar mövcuddur.
AÇAR SÖZLƏR: UŞAQLARIN INKIŞAF TENDENSIYASI, ƏNƏNƏVI TƏLIM,
INTERAKTIV TƏLIM, SOSIAL MÜHIT, MƏKTƏB
GIRIŞ
Təhsil cəmiyyətdə insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında aparıcı sahələrdən biri sayılır.
Təhsil prosesinin əsas subyekti olan öyrənən nəzəri bilikləri əldə etməklə, bacarıq və vərdişlərə
yiyələnir. Bilik, bacarıq və vərdişlər öyrənəni müstəqil fəaliyyətə eyni zamanda bazar iqtisadiyyatı
şəraitinə rəqabətə qabiliyyətli şəxsiyyət kimi formalaşdırır.
Təhsilin keyfiyyət göstəricisi səmərəli təlim mühitinin yaradılmasından çox asılıdır. Təlim
mühiti ilə müqayisədə təhsil mühiti daha ümumi, mücərrəd və geniş anlayışdır. Lakin istər təhsil,
istərsə də təlim mühitdə məktəbin əsas vəzifəsi şagirdlərin hərtərəfli inkişafı, onların maraq və
təlabatlarının təmin olunmasıdır. Təhsilin təşkilində öyrədici və inkişafetdirici təlim mühitinin
yaradılma mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kurikulum islahatının əsas prinsiplərində qeyd olunduğu
kimi təhsilin məzmunu və təlim strategiyaları cəmiyyətin mövcud tələblərinə uyğun olmalı, təlim
isə şagirdlərin maraq, tələbat və meyllərini təmin etməlidir. Kurikulum islahatları nəinki tədris
prosesinin təşkilinə, eləcə də müəllim-şagird münasibətlərinin məzmununa da yeni baxış gətirdi.
Məktəbdə yeni subyekt-subyekt münasibətlərinin formalaşması şagirdi fəal, daxilən azad və
mənəviyyatlı bir şəxsiyyət kimi, eyni zamanda dinləyici deyil, fəal icraçı, bilikləri sərbəst və
şüurlu şəkildə qəbul edən subyektə çevirir.
Fəal təlim metodlarından istifadə şagirdin subyekt kimi qiymətləndirilməsinə və
təfəkkürünün inkişafına təsir göstərir. Lakin dərsin məqsədindən asılı olaraq müasir dərsdə fəal
təlim metodları ilə yanaşı, ənənəvi təlim metodlarından istifadə də mümkündür. Qeyd edək ki,
ənənəvi təlim metodları bəzən şagirdlərin inkişaf səviyyəsinə müəyyən ziddiyyətlərin
yaranmasına gətirib çıxardır. Ənənəvi təlim mühitindən müasir təlim mühitinə keçidi çətinləşdirən
ziddiyyətləri aşağıdakı kimi formalaşdırmaq olar :
 Dərsliklər nə qədər müasir tələbə uyğun yazılsa da, bəzi müəllimlər dərsi müasir tələbə
uyğun apara bilmir, əzbərçiliyə meyil edirlər;
 Ənənəvi təlimdən müasir təlimə keçid mərhələsinin məsuliyyətinin doğru şəkildə qəbul
olunmaması;
 Təhsil işçiləri, eyni zamanda müəllimlər üçün şagirdlərin yaş, fərdi və psixoloji
xüsusiyyətləri haqqında psixoloji treninqlərin təşkil olunmaması;
 Valideyn-müəllim, valideyn-məktəb əməkdaşlığının düzgün qurulmaması;
 Valideynlərin müasir təlim sistemində olan yeniliklər haqqında az məlumatlı olması.
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Müasir dövrdə pedaqoji prosesə yanaşmada əsas paradiqmalar dəyişdiyindən müəllim-şagird
münasibətlərində köklü dəyişiklik baş verir. Şagirdin təlimin subyektinə çevrilməsi, ona şəxsiyyət
kimi yanaşılmasını, bütün təlim prosesinin şagirdin maraqları, qabiliyyəti üzərində qurulması
müəllim qarşısında yeni tələblər qoyur. Ənənəvi təlimdən fərqli olaraq bu günün şagirdi
müəllimlə əməkdaşlıq edir, öz fikir və mülahizələrini sərbəst bildirir, rəy söyləyir, fərqli yanaşma
nümayiş etdirə bilir, hətta müəyyən məsələlərdə müəllimlə razılaşmaya da bilir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, müasir dövrdə müəllim yeganə bilik, informasiya mənbəyi deyildir, şagirdlərin əlində
İnternet, müxtəlif elektron resurslar mövcuddur.
Yeni təlim mühitinin mahiyyəti və aktuallığı Azərbaycan Respublikasının təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyasında da öz əksini tapır. Strategiyanın birinci istiqaməti səriştəyə əsaslanan
şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılmasıdır. Strategiya təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini
nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli
mənimsənilməsinidə pzündə əks etdirir. Təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləşdirilməsini
nəzərdə tutan ikinci istiqamət eyni zamanda təhsilverənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsi,
təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin qurulması, təhsilalanların
istedadının aşkar olunması və inkişafı ilə bağlı təlim metodologiyasının yaradılmasına xidmət
edir. Bu baxımdan tədqiqat mövzusu olduqca aktual bir məsələyə həsr edilmişdir.
Ənənəvi mühitdən müasir mühitə keçid dövrünün doğru nizamlana bilməsi, idarəetmədə
yaranan ziddiyyətlərin, problem vəziyyətlərin həll olunması və tənzimlənməsi bu dövrdə çox
aktual məsələdir. Ənənəvi təlim metodlarının xüsusiyyətlərinin araşdırılması, onların müasir
dövrdə şagird şəxsiyyətinin müasir inkişaf tendensiyasına uyğunlaşdırılması zəruri məsələlərdən
biridir.
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YAŞLI MƏHKUMLARIN HƏYAT KEYFIYYƏTI AMILI
VƏ DIGƏR PSIXI POZUNTULARIN TƏZAHÜRÜ
GÜLŞƏN ƏLIYEVA
Bakı Dövlət Universiteti
Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi,
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XÜLASƏ
Həyat keyfiyyəti müxtəlif sferaların keyfiyyətini özündə cəmləyən bir anlayışdır. Bu şəxsin
və ya cəmiyyətin daha yaxşı həyat üçün gözləntilərini ehtiva edən standart səviyyədir. Qeyd
edilən gözləntilər isə şəxsin yaşadığı mühitin dəyərləri, məqsədləri, sosio-mədəni məzmunu, ailə,
təhsil, iş, ətraf mühit, azadlıq anlayışları ilə müəyyən edilir. Emosional, maddi, fiziki və sosial
rifahı özündə cəmləyən çoxistiqamətli konseptdir. Həyat keyfiyyəti anlayışı gəlir səviyyəsi ilə
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müəyyən edilən yaşayış standartı ilə eyniləşdirilməməlidir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı həyat
keyfiyyəti anlayışına şəxsin yaşadığı mədəni və dəyərlər sistemi konteksində öz mövqeyini necə
qavraması ilə izah etmişdir.
Yaşlı məhkumların artmaqda olan say tərkibi qlobal problemlər sırasında göstərilir. Belə ki,
ötən illər ərzində yaşlı məhkumların say tərkibi əsaslı şəkildə artmışdır, bu rəqəmlər ABŞ,
Yaponiya, Birləşmiş Krallıq və digər ölkələrin statistikasında əksini tapmışdır. Həmçinin
müəlliflər yaşlı məhkumların yaş həddini 50-55 yaşlar arası başlanğıc dövrü olaraq götürmüşlər.
Tədqiqatın əsas məqsədi yaşlı məhkumlarda həyat keyfiyyəti determinantlarının ölçülməsi və
beynəlxalq təcrübə ilə Azərbaycan nümunəsi arasında təhlil aparmaqdır.
Məqsədin reallaşdırılması üçün ilk növbədə beynəlxalq ədəbiyyatlar öyrənilmiş, daha sonra
isə WHOQOL-Bref sorğusu tətbiq edilərək nəticələr işlənilmişdir.
AÇAR SÖZLƏR: 1.həyat keyfiyyəti, 2.yaşlı məhkumlar, 3.həyat keyfiyyəti psixoloji
determinantları.
GIRIŞ
Yaşlı məhkumların həyat keyfiyyəti anlayışı və onun tədqiqi məsələləri bugunki tədqiqat
aləmində demək olar ki, yenilik təşkil edir. Avropa ölkələri və Amerika tədqiqatçıları yaşlı
əhalinin psixi sağlamlığının qorunub saxlanması istiqamətində tədqiqatlar aparır və çox kiçik bir
hissə isə tədqiqatları cəzaçəkmə müəssisələri təcrübəsində davam etdirirlər.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının həyat keyfiyyəti ilə bağlı qiymətləndirilməsi təşəbbüsü
son dövrlərdə bir sıra səbəblərdən artmaqdadır. Ənənəvi sağlamlıq göstəricilərinə – ölüm və
xəstələnmə (World Bank,1993; WHO,1991)- əlavə olaraq yeni amillər də əlavə edilmişdir.
Sfera
1.

Fiziki sağlamlıq

2.

Psixioloji

3.

Sosial münasibətlər

4.

Ətraf mühit

Cədvəl 1.
Sferaya daxil olan amillər
Gündəlik həyatda aktivliklər
Dərmanlar və tibbi xidmətlərdən asılılıq
Enerji və yorğunluq
Dəyişkənlik
Ağrı və diskomfort
Yuxu və istirahət
İş bacarıqları
Xarici görünüş
Mənfi hisslər
Positiv hisslər
Özünü qiymətləndirmə
Din/şəxsi inanclar
Diqqət cəmlənməsi, yaddaş, idrak prosesləri
Şəxsi münasibətlər
Sosial dəstək
Cinsi aktivlik
Maliyyə resursları
Azadlıq, təhlükəsizlik
Tibbi və sosial xidmət: əlçatanlığı və keyfiyyəti
Ev mühiti
Yeni informasiya və bacarıqlar qazanmaq imkanları
Yaradıcılıq imkanları, əlavə məşğuliyyətlər
Ətraf mühit (çirklənmə, səs-küy, tıxaclar, iqlim)
Transport

TƏDQİQAT METODU. Tədqiqat zamanı ilk növbədə xarici ölkələrin təcrübəsi yaxından
öyrənilməsi üçün deskriptiv təhlil aparılmışdır. Həmin təhlinin nəticələri müqayisəli şəkildə
aşağıda təsvir edilmişdir.
Yaşlı məhkumların həyat keyfiyyətinin tədqiqi istiqamətində Serbiya Novi Sad Universiteti,
Tibb fakultəsi əməkdaşları (Sonja Cankovic, Erzebet Ac Nikolic, Vesna Mijatovic Jovanovic,
Svetlana Kvrgic, Sanja Harhaji, İvana Radic) 60 yaşından yuxarı 200 şəxs ilə WHOQOL-BREF
sorğusu vasitəsilə sosiodemoqrafik amillərlə həyat keyfiyyəti arasında əlaqəni öyrənməyə
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çalışmışlar. Müəlliflər göstərir ki, həyat keyfiyyəti anlayışının məğzi insanın varlığı və ehtiyacları
ilə bağlıdır. Tədqiqat zamanı 200 yaşlı insanda (sistematik seçicilik ilə hər 4 nəfərdən biri
götürülməklə 25%) WHOQOL-BREF sorğusu tətbiq edilmişdir. WHOQOL-BREF sorğusu 4
əsas struktur – fiziki sağlamlıq, psixoloji, sosial əlaqələr və ətraf mühit olmaqla, 26 bənddən
ibarətdir. Tətbiq olunmuş vasitənin etibarlı və validliyi 23 ölkə vətəndaşları ilə sübut edilmişdir. 2
qrupun nəticələri t student, ikidən artıq qrupun nəticələri isə ANOVA ilə ölçülmüşdür (nəticələrin
vacibliyi: p<0,05)
İştirakçıların orta yaş həddi 79,2 (SD=6,6. 63-97yaşlar). Təhsil səviyyələri 40,6% təhsilsiz
yaxud ibtidai sinif təhsilli, 15,8% natamam ali təhsilli, 24,6% ali təhsilli və 18,7% kollec (ortaixtisas) idilər. 73,4% iştirakçı dul idilər, hər üç nəfərdən ikisi (68,8%) hal-hazırda xəstə
olduqlarını, təqribən yarısı isə (48,8%) kardioloji xəstəliklərdən əziyyət çəkdiklərini bildirmişlər.
Maria Sovariova Soosova “Yaşlıların həyat keyfiyyəti determinantları” adlı məqaləsi
Slovakiyanın Kosice regionunda yaşlılarda həyat keyfiyyətinə demoqrafik (yaş, cins), sosioiqtisadi (ailə vəziyyəti, təhsil, gəlir) və sağlamlıq (funksional vəziyyət, təşviş, depressiya)
faktorlarının təsirini öyrənilməsinə həsr edilmişdir (2016). Tədqiqat (cross-sectional) zamanı
həyat keyfiyyəti WHO QOL-BREF və WHO QOL-OLD sorğuları vasitəsilə, funksional status
gündəlik fəaliyyət növlərinin (activities of daily living) ölçülməsi üçün Barthel testi, təşviş
pozuntusu Beck təşviş sorğusu ilə, depressiya isə Zung depressiya özünü qiymətləndirmə şkalası
ilə ölçülmüşdür. Dəyişənlər arası əlaqə Pearson korelyasiya əmsalı, həyat keyfiyyəti göstəriciləri
isə linear regression analizlə qiymətləndirilmişdir.
Müəlliflər ilk növbədə ÜST-ın əhalinin yaşlanması prosesi, yaşlı əhalinin sürətlə artması ilə
bağlı statistik məlumatları, 2025-ci ildə ümumdünya əhalisinin 1,2 milyardı, 2050-ci ildə isə 2
milyardını 60 yaşından yuxarı əhali təşkil edəcəyini vurğulamışlar. ÜST-in həyat keyfiyyətinə
verdiyi izaha istinad edərək göstərmişlər ki, həyat keyfiyyəti geniş anlayış olub fiziki sağlamlıq,
psixoloji vəziyyət, müstəqillik, sosial əlaqələr, şəxsi inanclar və ətraf mühit vacib məqamlarına
olan münasibətləri özündə əks etdirir (WHO QOL group, 1995). Yaşlılarda isə sağlamlıq
vəziyyətində baş verəndəyişikliklər, yeni rollarına identifikasiya, imkanlar və sosial dəstək
amilləri həyat keyfiyyətinə təsir göstərir (Gurkova, 2011). Müəlliflər demoqrafik, sosio iqtisadi,
sağlamlıq amillərini və şəxsi xarakterik keyfiyyətləri həyat keyfiyyəti göstəriciləri hesab edilə
biləcəyini qeyd etmişlər (Dragomirecka, Prajsova, 2009; Gurkova, 2011; Bryla, Burzynska,2013;
Layte, Sexton, Savva, 2013; Bilgili, Arpaci,2014; Chin,Lee, 2014; Forjaz və b.2015).
Tədqiqatda iştirak edən 102 nəfər yaşlı şəxsin orta yaş 74,47±6,60 olmuşdur; ən çox qeydə
alınan xəstəlik əzələ-dayaq funksiyaları (79,4%), ürək qan damar sistemi xəstəlikləri (76,5%) ilə
bağlı qeydə alınmışdır. Barthel indeksi üzrə orta göstərici 98,44±17,15; 77 nəfər tam müstəqil
olaraq gündəlik fəaliyyət növlərini özləri icra edə bilirdi, 22 nəfər qismən asılı, 3 nəfər isə tam
olaraq digərlərindən asılı idilər. Depressiya üçün orta göstərici 56,19±10,74 (minimum 32,5;
maksimum isə 83,75), yüngül depressiya ilə qiymətləndirilmişdir. Təşviş pozuntusu isə Bek təşviş
pozuntusu sorğusuna əsasən yüngül təşviş pozuntusu olaraq qiymətləndirilmişdir (13,88±8,90).
Müəlliflər təşviş pozuntusu, depressiya və həyat keyfiyyəti göstəriciləri arası negativ korelyasiya
müəyyən etmişlər. Depressiya və təşviş pozuntuları həyat keyfiyyəti göstəricilərinə mənfi təsir
göstərir.
Yaş artdıqca və həyat yoldaşı olmadan yaşamaq da öz növbəsində zəif həyat keyfiyyəti
göstəricilərinə səbəb olur. Yalnız təhsil səviyyəsi ilə həyat keyfiyyəti göstəriciləri arasıəlaqə aşkar
edilməmişdir. Müəlliflər beta əmsalı ilə depressiya və həyat yoldaşının itirilməsi faktorunun həyat
keyfiyyəti göstəricilərinə mənfi təsir etdiyini bildirmiş, məhz ailə faktorunun həyat keyfiyyətinə
vacib təsiri, yaşlılarda yalnızlıq və cəmiyyətdən təcrid olmanın qarşısı alması fikrini isə əvvəlki
müəlliflərə istinadən bir daha vurğulamışlar (Dahlberg, McKee, 2014). Sosial iqtiasadi vəziyyət,
gəlir səviyyəsi ilə həyat keyfiyyəti göstərici arası asılılıq İrlandiya tədqiqatçıları tərəfindən də
müəyyən edilmişdir (Layte, Sexton, Savva,2013). Sağlamlıq amilinin, uzun müddətli xronik
xəstəliklərdən əziyyət çəkmə halları ilə həyat keyfiyyəti göstəriciləri arası əlaqə əvvəlki digər
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müəlliflər tərəfindən də qeydə alınmışdır (Chin, Lee, 2014; Forjaz və b.2015). İngiltərədə aparılan
uzunmüddətli tədqiqat işində isə yaşlılarda müstəqillik amilinin azalması həyat keyfiyyəti
göstəricilərinin də aşağı düşməsinə səbəb olur (Zaninotto, Falaschetti və Sacker, 2009). Oxşar
nəticələr İspaniyada aparılan bir başqa tədqiqatda da əksini tapmışdır (Forjaz və başqaları, 2015).
Morag Farquhar, İngiltərə, London Universiteti əməkdaşı yaşlı insanlada həyat keyfiyyəti
anlayışını izah edərkən ÜST qeydlərinə istinad etmiş və şəxsin həyatdakı mövqeyinə subyektiv
münasibətini xüsusilə vurğulamışdır. Həmçinin əvvəlki müəlliflərin həyat keyfiyyəti anlayışının
əslini, məzmunu nə təşkil edir? sualına tapdıqları cavablara da istinad edilmişdir. Hall J.öz
respondentlərindən həyat keyfiyyəti dedikdə nə başa düşürsünüz?sualına aldığıcavablarda əksər
cavablar- ailə, evlilik olmuşdur. Digər cavablarda daxilən məmnunluq, rahatlıq hissi kimi izah
edilmişdir.
İştirakçılardan alınan cavablar “çox yaxşı” (very positive), “kifayət qədər yaxşı” (quite
positive), “neytral”, “negativ”, “çox pis” (very negative). Nəticələr hesablanarkən 40% -çox yaxşı,
21% -yaxşı, 23%- neytral, hər gün dəyişkən, 1% negativ, 15% -çox aşağı qiymətləndirmişlər.
Həyat keyfiyyəti anlayışının məzmununu nə təşkil etdiyi sualına 65-85, 85+ yaş qrupları hər
ikisində ailə, uşaqlar (34%), aktivliklər (29%), digər sosial əlaqələr (25%), sağlamlıq (10%),
maddi təminatlar (10%) cavabları ardıcıllıq təşkil etmişdir. Onlarla aparılan intervyularda da ailə
faktoru xüsusi vurğulanmışdır. Yaxın insanların itirilməsi, sosial əlaqələrain pozulması,
xəstəliklər, köməksizlik, maddi problemlər isə hər iki yaş qrupunda həyat keyfiyyətini pisləşdirən
amillər kimi göstərilmişdir.
Cəzaçəkmə müəssisələrində yaşlanma prosesinin öyrənilməsi ilk olaraq Gillespie və Galliher
(1972) adları ilə bağlıdır. Cəzaçəkmə müəssisəsində yaşlı insan orqanizminə zərərli olacaq
amillərlə yanaşı, müsbət təsir edən faktorlar da var ki, bunlar sistemli şəkildə qida qəbulu, yaşayış
yeri ilə təmin olunması və idman avadınlıqlarından pulsuz istifadə edə bilməkləridir. Həmçinin
zərərli vərdişlərdən uzaq olmaqları, spritli içki və narkotik vasitələrin əlçatan olmaması onların
sağlamlığına müsbət təsir edir.
Müxtəlif ədəbiyyatlara istinadən yaşlı məhkumların həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi
istiqamətində müxtəlif proqramlar göstərilmiş və bu proqramların şəxslərin psixi və şəxsi
inkişafına, rifah halına, məmnunluq səviyyəsinə müsbət təsiri vurğulanmışdır (D.Andrews,
J.Bonta, 2010; J.Looman, J.Abracen, 2013; Bowling, 2007; Ruthig, Trisko and Chipperfield
2014). Həmçinin araşdırmalar göstərir ki, yaş amili artdıqca həyat keyfiyyəti amili mütləq olaraq
aşağı düşmür, beləki inkişaf etdirilməsi mümkündür (Bearon, 1989; Bowling, 2013).
İngiltərə və Uelsdə yaşlı məhkumlar, onların cəzaçəkmə müəssisəsində yaşlanması prosesi
2006-2011-ci illərdə Natalie Mann tərəfindən tədqiqat zamanı araşdırılmışdır. Müəllifin 3
müxtəlif rejimli cəzaçəkmə müəssisəsindən məhkumlarla bağlı tədqiqat aparmış, C.Motte
həmçinin həmin qeydləri və gələcəkdə işlənilə biləcək fikir ayrılıqlarını həmin tədqiqat üzərindən
öz araşdırmasında göstərmişdir.
Müxtəlif ədəbiyyatların incələnməsi zamanı müəllif ümumi belə bir fikrə gəlmişdir ki,
cəzaçəkmə müəssisələrində yaşlı məhkumlara xüsusi tibbi, sosial qayğı və dəstək göstərilməli, bu
yanaşma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qeydlərində də öz əksini tapmışdır (World Health
Organisation, 2005). Müəllif İngiltərə Ədliyyə Nazirliyi qeydlərinə əsasən yaşlı məhkumlara
ayrılan xərclərin digər yaş qrupları ilə müqayisədə 3 dəfə çox olduğunu da göstərmişdir.
Müəllif 2013-2014-cü illərdə yaşlı məhkumlara ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində
178,452 £, açıq tipli cəzaçəkmə müəssisələrində (bizim təcrübəmizdə məntəqə tipli cəzaçəkmə
müəssisələri) 78,207£ xərcləndiyini göstərmişdir. Bu rəqəm digər yaş kateqoriyasına aid edilən
məhkumlarda ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində 59,484£, açıq tipli cəzaçəkmə
müəssisələrində isə 26,069£ olmuşdur. Müqayisə etdikdə yaşlı məhkumlara ayrılan xərclərin
digər məhkumlarla müqayisədə təqribən 3 dəfə çox olduğu aşkar edilir.
Tədqiqat işinin ikinci mərhələsində isə cəzaçəkmə müəssisələrində (ümumi, ciddi və
həbsxana rejimində) cəza çəkən 50 yaşdan yuxarı şəxslərlə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
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yaşlı insanların həyat keyfiyyətinin ölçülməsinə yönəlmiş sorğu nümunəsi vasitəsilə intervyular
aparılmış və bəndlər üzrə təhlillər davam etdirilir.
NƏTICƏ
- Yaşlı məhkumların böyük qismi öz həyat keyfiyyətlətini aşağı, qeyri-qənaətbəxş şəkildə
qiymətləndirir, bir sıra - ürək qan damar sistemi, mədə bağırsaq sistemi, uroloji, şəkərli diabet
kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkdiklərini vurğulamışlar.
- Yaşlı məhkumların ailə üzvləri ilə qısa və uzunmüddətli görüşləri onların sorğu
cavablarında daha pozitiv rəylərə səbəb olur, belə ki, ailə üzvləri ilə mütəmadi əlaqə saxlayan
məhkumlar öz həyat şərtlərini digər məhkumlarla müqayisədə qənaətbəxş qiymətləndirir. Lakin
ailə üzvləri ilə əlaqə saxlaya bilməyən şəxslərdə bu cavab daha çox “aşağı” “qeyri-qənaətbəxş”
şəklində olmuşdur.
- Tibbi xidmətdən istifadə, ətraf mühitdə gəzişmək, informasiya əldə etmək, maddi
təminat, sosial dəstək almaq kimi bəndlərdə “orta” “normal” kimi neytral cavablar verilmişdir.
- Sorğu zamanı heç bir nümunədə “yüksək” “məmnun” “tamamilə məmnun” cavabları
qeydə alınmamışdır.
- Cəzaçəkmə müəssisəsi rejimindən və saxlanma şərtlərinin həyat keyfiyyəti
determinantlarına təsiri izlənilmişdir, belə ki ümumi rejimdə saxlanılan məhkumlar ciddi və
həbsxana rejimindən fərqli olaraq həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinin mümkün olduğunu qeyd
edir.
- Təkrar cinayətlər törətmiş məhkumlarda isə sorğu zamanı verilən suallara daha etinasız
reaksiyaları izlənmiş, cəza sonuna az qalmış şəxslərdə isə gələcəyə dair planlar və asudə
vaxtlarının necə daha səmərəli keçirə bilmələri üçün fərqli yanaşmaları qeydə alınmışdır.
Xarici ölkələrdə aparılmış tədqiqat işlərinin və həmçinin sorğu nümunələri üzərində təhlil bir
daha sübut edir ki, qarşıya qoyulmuş suallar kifayət qədər aktual və araşdırılmasını tələb edir. Bu
səbəbdən sorğu nümunələrinin daha geniş miqyasda tətbiq edilməsi və müqayisəli araşdırılması
tədqiqatın davamı və növbəti sualların cavablandırılması üçün qarşıya qoyulmuşdur.
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XÜLASƏ
Aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, sosial intellekt daha çox iş
yerlərində, sosial fəaliyyətin zəruri olduğu bir çox şəraitdə, o cümlədən təhsil müəssisələrində,
təlim-tərbiyə institutlarında meydana çıxır. Hesab edirik ki, təlim fəaliyyətinin təşkil olunduğu
şərait, bu fəaliyyətin inkişafına birbaşa və ya dolayı yolla təsir edə biləcək kənar faktorlar da
sosial intellektin inkişafı baxımından əhəmiyyətli mövqedən diqqətdə saxlanılmalıdır. Aparılan
elmi araşdırma nəticəsində müasir dövrdə bu problemlə bağlı həm birbaşa, həm də dolayı yolla
bir çox nəzəri və empirik tədqiqatların olduğunu, lakin onlara praktik cəhətdən kifayət qədər yer
verilmədiyini müəyyən etdik. Tədqiqat zamanı bizim problemə olan yanaşmamız sosial intellektin
təhsil fəaliyyətindəki rolunu göstərmək, xüsusilə müəllimlərin sosial intellekt səviyyəsinin, şəxsi
xüsusiyyətlərinin və təlimin təşkil olunduğu mühitin, şagird və ya tələbələrin sosial intellekt
səviyyəsinə olan təsirlərinin əhəmiyyətini vurğulamaqdır.
AÇAR SÖZLƏR: Sosial intellekt, müəllim şəxsiyyəti, istedadlı uşaqlar
GİRİŞ
Elmi ədəbiyyatların təhlili və empirik tədqiqatların təşkili belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki,
sosial intellekt daha çox iş yerlərində, sosial fəaliyyətin zəruri olduğu şəraitlərdə meydana çıxır və
ya bu tip sahələrdə daha əhəmiyyətlidir desək daha doğru olar. Lakin, necə ki, təhsil
nailiyyətlərinin intellektə təsiri və onun inkişaf etdirilə biləcəyinə dair aparılan tədqiqatlar təhsilin
vacibliyini göstərdi, hesab edirik ki, təlim fəaliyyətinin təşkil olunduğu şərait, bu fəaliyyətin
inkişafına birbaşa və ya dolayı yolla təsir edə biləcək kənar faktorlar da sosial intellektin inkişafı
baxımından əhəmiyyətli mövqedən diqqətdə saxlanılmalıdır.
Bəzi ədəbiyyatlara baxdıqda sosial intellektin sosial anlama faktorundan başqa insanları idarə
etmə bacarığını intellektual qabiliyyət kimi deyil də, sadəcə şəxsiyyət xüsusiyyəti kimi
dəyərləndirdiklərinin şahidi oluruq. Lakin, biz məsələyə başqa mövqedən baxmağı təklif edirik.
Hansıki, burada başqalarının şəxsiyyət xüsusiyyəti onun sosial intellektinə təsiri kimi nəzərdən
keçirdilə bilər.
Z.Birknerova, M.Frankovski və L.Zbihlejova da D.V.Uşakovun tədqiqatlarını dəstəkləyəcək
istiqamətdə məqalələrlə çıxış etmişdir. Belə ki, onlar da sosial intellekti şəxsiyyət xüsusiyyəti ilə
qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirtmişdir. Apardıqları tədqiqatlar əsasında sosial intellekt
amillərinin müəllimlərin şəxsiyyət xüsusiyyətləri ilə əlaqəli olduğunu təsdiqlədilər. Nevrotikliyin,
xüsusən sosial bacarıq və sosial qavrayış amillərində sosial intellekt səviyyəsini aşağı saldığı iddia
edildi. Əksinə, sosial intellekt ekstraversiya, ürəyiaçıqlılıq (təcrübələrini paylaşmağa açıq olmaq),
vicdanlılıq və simpatiya kimi xüsusiyyətlər ilə müsbət əlaqələndirilir. Həmçinin, bu keyfiyyətlər
müəllimlər arasında arzu olunan müsbət şəxsiyyət keyfiyyətləridir. Həmçinin bu keyfiyyətlərin
qadın və kişilər arasında da fərqlilik göstərdiyi məlum olmuşdur. Beləliklə, koqnitiv proses və
emosional azadlıq kimi sosial intellekt amillərinin kişilərə nisbətən qadınlarda daha yüksək
olduğu məlum olmuşdur. Bu da davranış formasına görə kişi müəllimlərin qadınlardan fərqli
olaraq kiminlə necə davranacaqlarını, daha sonra nə baş verəcəyinə dair düşüncələri daha çox
analiz etdikləri mənasına gəlir. Kişi müəllimlər emoional reaksiyanı gec verir, lakin bu məsələni
ətraflı formada uzun müddət başqaları ilə müzakirə edirlər [1, s.11-17].
Müasir dövrdə sosial intellekt ilə əlaqəli aparılan bir çox tədqiqatlar vardır ki, onları şərh
etmədən keçmək qeyri-mümkündür. Ancaq qeyd edək ki, sosial istedad və sosial qabiliyyət
tamamilə ayrı-ayrı anlayışlardır. Həmçinin biz onu sosial intellekt də adlandırırıq. Bu əsasda
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istedadlı şagirdlərin sosial intellektinin araşdırılması olduqca maraqlı bir elmi nəticələrə gətirib
çıxarmışdır. İstedadlı şagirdlərin sosial intellekti ilə davranışsal xüsusiyyətləri arasındakı əlaqəni
müəllimlərin yanaşmasına əsasən izah etməyə çalışan tədqiqatçılar bir sıra vacib məsələləri diqqət
mərkəzinə gətirmişlər. Və məlum olmuşdur ki, istedadlı şagirdlər üçün hazırlanan xüsusi proqramların tətbiqi və müəllimlərin uşaqları tədqiqat aparmağa yönləndirməsi, hipotez formalaşdırması və suallar qoyması sayəsində uşaqlarda liderlik, motivasiya və yaradıcılıq bacarıqları formalaşmışdır. Lakin, bu uşaqlar həssas və fərdi xüsusiyyətlərinə görə seçilən olduqları üçün qrup
işlərində, əməkdaşlıqda müəllimin yanlış rəhbərliyi uşaqların fikrini tam ifadə bilməməsinə,
başqaları ilə qurulan sosial əlaqələrin zəif olmasına gətirib çıxaracaqdır. Bu səbəblə tədqiqatçılar
A.Abdulhamed və A.Ziadat istedadlı uşaqlar ilə işləyərkən aşağıdakı tövsiyyələri diqqətə almağın
vacibliyini qeyd edirlər:
-İstedadlı şagirdlər ilə işləyərkən onların sosial və fərdi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi,
sosial intellekt və davranış xüsusiyyətlərinin diqqətə alınması;
-istedadlı uşaqların sosial intellekti və davranış xüusiyyətlərinə fayda verəcək adekvat
strategiyalar tapmaq;
-İstedadlı və adi uşaqların hər ikisinin də sosial intellekt səviyyəsi və onların şəxsiyyət
xüsusiyyətləri arasında müqayisə aparmaq [2,s.785-798].
İnsanların intellektual və yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək, istedadlı insan
potensialını gücləndirmək üçün müasir təhsilin üzərinə böyük vəzifələrin düşdüyünü nəzərə
alaraq qeyd etməliyik ki, düzgün təlim-tərbiyə prosesinin qurulması üçün pedaqoji konfliktlərin
yaranması halı qaçınılmazdır. E.B.Bəylərov qeyd edir ki, pedaqoji konfliktlərin subyektiv
səbəblərini müəllim və şagirdlərin psixoloji uyğunsuzluqları, təlim prosesinin iştirakçılarında
kommunikativlik mədəniyyətinin aşağılığı və ya olmaması, müəllim və ya şagirdlərdə ciddi şəxsi
problemlərin, güclü əsəbi gərginliyin, stressin olması kimi qruplaşdırmaq olar. Şagirdlərin
intellektual və fiziki imkanlarının onlara qarşı irəli sürülən tələblərə uyğun olmaması, təlim
prosesində müstəqilliyin, yaradıcı başlanğıcın olmaması, şagirdlərin özünəqiyməti ilə müəllimin
onlara verdiyi qiymətlər arasındakı uyğunsuzluq müəllimin kifayət qədər səriştəyə malik
olmamasının göstəricisidir [3].
Sosial intellektin siniflərdə və kollektivdə rolunun nə dərəcədə əhəmiyyətli olması barədə
aparılan tədqiqatlarda qeyd olunur ki, xüsusilə yeniyetmələr qrupa aidlik tələbatını ödəmək üçün
şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə uğur qazanmaq istəyir. Bu əsasdan çıxış edərək sosial intellekti
yüksəldərək şagirdlər arasında motivasiyanı artırmaq, sosial münasibətlərin qurulmasında təşviş
və narahatlıq, həmçinin məktəb daxilində asosial davranışları minimuma endirmək mümkündür.
Beləliklə, dərsdə davranışsal aktivlik, aktiv şəkildə dildən intensiv istifadə , həmçinin güclü
akademik fəaliyyəti yüksək surətdə artırmaq mümkündür. Bütün bunlar isə şagirdlərin
özünüqiymətləndirməsinə, özünəhörmətə, özünəinama müsbət istiqamətdə güclü təsir göstərir.
Müəllimlərin sosial intellektinin artırılması isə həmkarları ilə yüksək sosial münasibətlər
qurmağa, öz fikirlərini rahatlıqla ifadə etməsi və nəticədə qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparamağa,
sosial adaptasiya probleminin aradan qalxmasına, başqalarının hisslərinə, fikirlərinə hörmət
edərək daha yaxşı sosial mühitin yaranmasına köməklik göstərməyə, həmçinin başqaları ilə yaxşı
yola gedə bilməyə şərait yaratmış olur [4, s.6].
Aparılan tədqiqatın digər maraqlı nəticələrindən biri isə ondan ibarətdir ki, peşə fəaliyyətində
qazanılan təcrübə nə qədər çoxdursa, emosional və sosial intellektin inkişaf etdirilməsindən asılı
olaraq Eİ və Sİ səviyyələri də bir o qədər çox yüksəlir. Bir çox ölkələlərdə aparılan tədqiqatın
yekununda ingilis dili müəllimlərinin sosial intellekt və emosional intellekt səviyyələrinin digər
müəllimlərinkindən daha yüksək olduğu, bunun əsas səbəbi kimi isə bu peşənin təməl mənbəyinin
öyrətməklə bağlı olduğunu və bu səbəbdən də, bu peşə ilə məşğul olanların sosial bacarıqlara və
humanist yönümlü keyfiyyətlərə sahib olmasının vacibliyi vurğulanır. Həmçinin, çox dil bilən
müəllimlərin müxtəlif mədəni mühitdə olan qruplarla daha tez ünsiyyət qurmasına səbəb olur ki,
bu da onların sosial intellektinin inkişafına təkan verən amillərdən biridir. Alınan digər nəticə isə
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ondan ibarətdir ki, qadın müəllimlər kişi müəllimlərə nisbətən emosional və sosial intellekt
sahəsində daha yüksək nəticələr əldə etmişdir [4,s.33].
Əldə edilmiş nəticələr əsasında məlum olmuşdur ki, emosional və sosial intellekti yüksək
olan müəllimlərin nəinki təkcə öz şagirdləri ilə, həmçinin onların dərs dedikləri şagird qruplarının
daxilində belə emosional və sosial cəhətdən fərqlənən yüksək davranış nümunəsi göstərənlər
vardır. Bu isə o deməkdir ki, müəllim və şagirdlər arasında qarşılıqlı fəaliyyətdə şagirdlər
müəllimləri özünə bir model kimi götürür. Həmçinin, müəllimlərin öyrətmə metodlarına baxdıqda
isə bu əsasda seçilən müəllimlərin özünüinkişaf məqsədilə istifadə etdikləri təlim metodlarının
digər müəllimlərdən fərqli olduğu məlum olmuşdur [4, s. 42].
Emosional intellektin tələbələrin təlim fəaliyyətində onların idrak fəallığına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərdiyini qeyd edən B.H.Əliyev isə bu məsələyə birbaşa və ciddi yanaşan
tədqiqatçılardan biridir. B.H.Əliyev hesab edir ki, təlim fəaliyyətində insan həm yeni bilik, vərdiş
və bacarıqlara yiyələnir, həm də sosial normaları, sosial rolları, dəyərləri, xüsusilə də sosial
vərdişləri mənimsəyir. Yüksək əqli intellekt o zaman böyük imkanlar yaradır ki, insan yüksək
emosional və sosial intellektə malik olsun. Özünün və başqalarının emosiyalarını düzgün dərk
edərək onların fikir və istəkləri ilə əlaqələndirmək, yönləndirmək və idarə etmək bacarığı istənilən
fəaliyyətin, xüsusən də “insan-insan” münasibətləri sistemini əhatə edən fəaliyyət növlərinin
uğurla icra edilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir [5,s.13].
Sosial intellektin daha çox sosial mühitdə inkişaf etdiyini nəzərə alaraq, belə bir mühitin
olmamaması bizdə sosial intellektin inkişafına mənfi təsir edəcəyi fikrini formalaşdırır. Xüsusilə
təlimin təşkilində müəllim-şagird münasibətlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin vacibliyini vurğulayan
sosial öyrənmə mühitinin şagirdlərin sosial intellekt səviyyələrini artıra biləcək tədqiqatlar kifayət
qədər çoxdur. Lakin, bu problemin başqa bir əks tərəfini müəyyən edən hər hansısa empirik tədiqaqata rastlanmamışdır. Belə bir problemi ilk dəfə 2015-ci ildə tədqiqatçı S.Benet araşdırmağa
nail olmuşdur. Tədqiqatçı ənənəvi və məsafədən ali təhsil və tədris proqramlarına qəbul olan magistrantların sosial intellektini müqayisə etmişdir. Almış olduğu nəticəyə əsasən belə qənaətə gəlmişdir ki, həm ənənəvi təhsil, həm də məsafədən təhsil alan tələbələrin sosial intellekt səviyyəsi
arasında əhəmiyyətli fərq yoxdur. Bu isə o deməkdir ki, məsafədən təhsil prosesinin tələbənin
sosial intellektinə mənfi istiqamətdə edə biləcəyi hər hansısa bir təsiri yoxdur [6,s.134-146].
Təlim fəaliyyətində müəllimin rolunun, təlim mühitininin sosial intellektə olan əhəmiyyətli
təsirlərini diqqətə çatdırmaq istədiyimiz bu məqalədə müəllimin şəxsi keyfiyyətlərini xüsusilə
vurğulmaq istədik. Hesab edirik ki, bu istiqamətdə aparılan nəzəri işlərdən biri kimi M.V.Vəliyevin fikirlərini diqqətə almaq bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Müəllimlərin təlim fəaliyyətində
rolunun vacibliyini qeyd edən M.V.Vəliyev hesab edir ki, ali məktəblərdə təhsilin səmərəliliyi,
müəllim-tələbə münasibətlərinin mənəvi dəyərlər əsasında qurulması müəllimlərin psixoloji
səriştəliliyindən, pedaqoji ustalığından çox asılıdır. Həmçinin o, səriştəlilik dedikdə, əldə olunmuş
müvafiq bilik və bacarıqların praktik fəaliyyətdə məharətlə tətbiqi başa düşülüdüyünü qeyd edir.
Və göstərir ki, ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən müəllimlərin tələbələrin təlim-tərbiyəsində,
şəxsiyyət kimi formalaşmasında uğur qazanmasının bir çox səbəbləri vardır [7,s. 128].
TƏDQIQAT METODU
Tədqiqat işində qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün yerli və xarici ədəbiyyatlar təhlil
olunmuş və həll edilməli olan problemlər ilə bağlı nəzəri məlumatlar əldə edilərək qarşılaşdırılmışdır. Ortaya qoyulan problemlə bağlı müşahidələr aparılmış, həmçinin yığılmış materiallardan
zəruri nəticə çıxardılmışdır. Bu tədqiqat işində əsas məqsəd qoyulan problem ilə bağlı daha əvvəl
elmi tədqiqatların aparılıb-aparılmaması barədə nəzəri məlumatların toplanması və şərhi olduğu
üçün eksperiment metodundan istifadə edilməmişdir.
NƏTİCƏ.
Aparılmış elmi araşdırmalar nəticəsində aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir:
1) Müəllimin şəxsiyyət xüsusiyyətləri nəinki onların sosial intellekti ilə qarşılıqlı əlaqədədir,
eyni zamanda şagirdlərin və tələbələrin də sosial intellektinin formalaşmasına əhəmiyyətli təsir
göstərir;
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2) Müəllim-tələbə münasibətlərinin psixoloji xüsusiyyətləri sosial öyrənmə vəzifəsini həyata
keçirdərək sosial intellektin inkişafına köməklik edir;
3) Müəllimlərin emosional-sosial intellektinin inkişaf səviyyəsi tələbələrin və şagirdlərin
sosial intellektinin inkişafına təsir edən vacib amillərdən biridir;
4) Sosial intellektin inkişafı üçün təlimin təşkil oldunduğu situasiya əhəmiyyətlidir, lakin
mütləq deyil;
5) Sosial intellektin inkişaf səviyyəsini artırmaqla sinifdə və kollektivdə yayılan, eyni
zamanda dərs fəaliyyətinə maneə olacaq bir sıra mənfi psixoloji hadisələri minimuma endirmək
olar;
6) Sosial intellekt yaşla və intellektin inkişafından asılı olaraq bir sonrakı təhsil
nailiyyətlərində daha da yaxşı inkişaf edir;
7) Sosial intellekt kişi və qadın müəllimlər arasında inkişaf səviyyəsinə görə fərqlilik
nümayiş etdirir;
8) İstedadlı uşaqlar üçün hazırlanmış təhsil proqramları, bu uşaqların sosial intellektinin
inkişafına digər ənənəvi proqramlardan fərqli olaraq daha çox təsir göstərir;
9) Dil müəllimləri şagird və tələbələrlə digər müəllimlərdən fərqli olaraq daha çox fərdi və
ya kollektiv formada ünsiyyətdə olduqları üçün onların sosial intellekt səviyyəsi də başqalarına
nisbətən daha yüksək olur.
Hesab edirik ki, yuxarıda sadaladığımız və çıxardığımız bütün bu nəticələr təlim-tərbiyənin
təşkilində, təhsil fəaliyyətində qazanılan uğurların bir hissəsi kimi diqqət mərkəzində saxlanılmalı
və bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlara daha çox yer verilməlidir.
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XÜLASƏ
“Stress” anlayışı ilk dəfə psixoloji ədəbiyyata Hans Selye tərəfindən 1936-cı ildə gətirilmişdir. Stress gündəlik həyatda yaşadığımız istənməyən daxili və xarici təsirlərə qarşı orqanizmin
cavab reaksiyasıdır. Stress ən aktual növlərindən biri isə “Posttravmatik stress” hesab olunur.
Posttravmatik stress isə qarşısı alınmaz neqativ təsirlər nəticəsində meydana çıxan fiziki və ya
psixoloji travmaya qarşı cavab reaksiyasıdır. Burada qarşısı alınmaz neqativ təsirlər dedikdə
müharibələr, təbii fəlakətlər, cinsi istismarlar, ağır yol-nəqliyyat qəzaları və digər bu kimi həyati
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təhlükə yarada biləcək situasiyalar nəzərdə tutulur. Bu tezisdə posttravmatik simptomun inkişaf
dinamikası təhlil olunmuşdur.
AÇAR SÖZLƏR: posttravmatik stress, inkişaf dinamikası, travma
GIRIŞ
Tədqiqat işinin məqsədi posttravmatik stressin inkişaf dinamikası haqqında elmi informasiyanın paylaşılmasıdır. Travmatik situasiya ilə rastlaşmış 50-80% şəxslərin posttravmatik stressdən
əziyyət çəkməsi və müalicə olunmasalar şəxsiyyət pozuntusu, deviant davranışlar və ən ağır
formada intahar ilə nəticələnə biləcəyini nəzərə alaraq mövzu olduqca aktualdır. Müharibələrin,
təbii fəlakətlərin, cinayətkar əməllərin və digər bu kimi travmalara yol açacaq hadisələrin qarşısını
tamamilə almaq mümkün olmadığına görə əhali arasında posttravmatik stressin olduqca yayıla
biləcək ağır psixoloji durum olduğunu qeyd etmək əhəmiyyətlidir.
Bu mövzunun tədqiq olunmasına olduqca ehtiyac var. Buna səbəb millətindən, dinindən,
yaşından, yaşadığı ərazidən asılı olmayaraq hər kəs bu problemlə qarşılaşa bilər. Posttravmatik
stressin inkişaf dinamikası haqqında elmi informasiyaya sahib olmaq bu mövzuda qabaqlayıcı
tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün olduqca əhəmiyyətlidir.
TƏDQIQAT METODU
Posttravmatik stressin yaranması üçün müşahidə olunan travmatik hadisə insanın normal
təcrübəsinin hüdudlarından kənara çıxan bir prosesdir. hər hansısa bir travmatik situasiya baş
verdiyi zaman bir başa posttravmatik stress müşahidə olunmur. Posttravmatik stress orqanizmin
müəyyən səbəblərlə əlaqədar olaraq ləngimiş cavab reaksiyasıdır. Travmadan sonra yaranmış
patoloji günah, qorxu hissi, yaşanmış hadisənin “flashback” lər formasında parlaq şəkildə göz
önündə canlanması və travmatik stressorun intensiv, güclü, uzunmüddətli təsiri ilə əlaqədar olaraq
posttravmatik stress formalaşır.
Travmatik situasiya baş verdikdən sonra ilk öncə zərərçəkənlərdə kəskin stress reaksiyası
müşahidə olunur. Bu keçici situasiyadır. Belə qəbul olunmuşdur ki, kəskin stress reaksiyası
travma yaşandığı anda və ya travmadan dərhal sonra müəyyən simptomların müşahidə olunması
ilə nəticələnir. Müddəti travmatik situasiya yarandığı andan və ya bir neçə saatdan sonra başlaya
və iki günə kimi davam edə bilər. Belə hesab olunur ki, bu zaman travmatik situasiyanın təsiri ilə
əlaqədar olaraq zərərçəkənlərdə əzginlik, diqqət və yaddaş zəifləməsi, depressiv əhval-ruhiyyə,
təşviş pozuntusu, qıcıqlandırıcılara qarşı yüksək oyanıqlıq müşahidə olunur.
Zərərçəkənin sinir sisteminin quruluşunun xüsusiyyətləri, travmatik situasiyanın ağırlıq
dərəcəsi, yüksək senzitivlik, fərdi psixoloji xüsusiyyətləri ,oyanıqlıq və digər səbəblərlə əlaqədar
olaraq kəskin stress reaksiyası daha da inkişaf edə, kəskin stress pozuntusu ilə nəticələnə bilər.
Belə qəbul olunur ki, kəskin stress pozuntusu diaqnozu qoya bilmək üçün yuxarıda sadaladığımız
əlamətlərin iki gündən artıq davam etməsi zəruridir. Eyni zamanda kəskin stress pozuntusu zamanı həyatın digər önəmli sferalarında, sosial məşğulluqda əngəllər, problemlər müşahidə olunur.
Bir aya yaxın bir müddətdə, ondan da çox yuxarıda sadalanan əlamətlər aktiv şəkildə
müşahidə olunursa, artıq zərərçəkənin posttravmatik stressdan əziyyət çəkdiyi haqqında fərziyyə
irəli sürmək mümkündür.
Kəskin stress reaksiyası, kəskin stress pozuntusu və posttravmatik stress bir-birilərinə
əlamətlər baxımından çox bənzəsələr, hətta eyni olsalar da onları fərqləndirən əsas cəhət zaman
anlayışıdır. Baş verən psixi halların davam etmə müddətidir.
Posttravmatik stressin özü də iki cür təsnif olunur. Belə qəbul olunur ki, bir- üç ay arası
intensiv şəkildə davam edən depressiya, təşviş, əzginlik və digər nüanslar kəskin posttravmatik
stress, üç aydan çox davam etdiyi halda isə xroniki posttravmatik stress diaqnozu qoyulması
məqsədəuyğundur.
Təbii ki, sadaladığımız ümumi simptomlarla yanaşı spesifik simptomlar da mövcuddur. Bu
simptomlar fiziki, koqnitiv, emosional və davranış olmaqla 4 cür təsnif olunur.
Fiziki simptomlar: tremor (əsmə), hipertoniya və ya taxikardiya, diş qıcamaq, profuz (ölçülə
bilməyəcək qədər çox) tərləmək, huşu itirmək, qaytarmaq, mədə-bağırsaq problemləri və digər
problemlər müşahidə olunur.
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Koqnitiv simptomlar: mövcud situasiyadan başqalarını günahkar bilmək, mübarizə qabiliyyətinin mərhələ-mərhələ itirilməsi, sayrışan təsəvvürlər, zərəçəkəni narahat edən travması ilə bağlı
gördüyü yuxular, amneziya, diqqətin dalğınlığı və digər bənzər nüanslar.
Emosional simptomlar: ajitasiya, özünü idarəetməni itirmə, özünü patoloji dərəcədə günahlandırma, mövcud situasiyanın baş verməsini inkar etmə, adekvat olmayan emosional reaksiyalar,
travmatik situasiya ilə əlaqədar olaraq qorxu, kədər hissi, qıcıqlandırıcılara qarşı yüksək oyanıqlıq
müşahidə olunur.
Davranışda müşahidə olunan əlamətlər: deviant davranış, özünəqapanma, əsəbilik, səbirsiz
davranış, həzz verən davranışdan həzz ala bilməmək, intim münasibətə marağın artması və ya azalması, iştahanın artması və ya azalması, affektlər, aktivliyin azalması və digər bu kimi nüanslar.
Posttravmatik stressin inkişaf dinamikası şərti olaraq 4 mərhələyə bölünür:
1.Birinci mərhələ “inkar və ya şok mərhələsi” adlanır. Bu zaman zərərçəkən şəxs baş
verənləri qəbul etmək istəməməsi, travmatik situasiyanın mövcud olduğunu inkar etmək istəyi
müşahidə olunur. Bu şəxslər yaşadığı travmatik situasiyanı anlasa da emosional sferada dərk
etməkdə əziyyət çəkirlər. Birinci mərhələnin müddəti fərdi xarakter daşıyır və hər şəxsə görə
dəyişə bilər.
2. Təcavüz və günah mərhələsi. Müşahidə olunur ki, travmatik situasiyanı yaşamış şəxs onu
yavaş-yavaş emosional sferada dərk etməyə başladığı zaman ətrafı və ya özünü günahlandırmağa
başlayır. “Bu cür hərəkət etməsəydim”, “Bunu edə bilərdim, amma etmədim” və digər bu kimi
düşüncələr şəxsə əzab verir. Haqqsız dünyada ədalət axtarışına başlayır və tapa bilmir.
Situasiyaların şəxsdən daha güclü olduğunun dərk olunması zərərçəkənlərdə depressiv əhvalruhiyyənin hökm sürməyə başlaması ilə müşahidə olunur.
3. Depressiya mərhələsi. Bu cür qəbul olunur ki, bu mərhələ şəxsin özünü çarəsiz, tənha,
dəyərsiz hiss etməsiylə müşayiət olunur. Ağır situasiyaya qarşı psixi müvazinətini itirən şəxs
məqsəd hissini itirməyə başlayır. “Həyatın mənası nədir”, “nəyə görə doğulmuşuq” sualları bu
şəxslərdə dini fanatizmin formalaşması və xeyriyyəçilik meyli ilə müşahidə olunur. Depressiyanın
yüngül dərəcələrində bu addımlar onlara mənəvi baxımdan rahatlıq gətirdiyi halda, xroniki hal
almış depressiyadan və ya daha ağır dərəcəsindən əziyyət çəkən şəxslər üçün əhəmiyyətli rol
oynamaya bilər.
4. Şəfa mərhələsi. Son mərhələdir. Posttravmatik stressin uğurlu dinamik inkişafında şəxs 4cü mərhələyə gəlib çata bilir. Uğursuz modelində isə şəxs 2-ci və 3-cü mərhələdə qalır. Sonra
deviant davranış və intihar halları, şəxsiyyət pozuntuları müşahidə olunur. Təbii ki, 4-cü mərhələ
psixoterapevtik müdaxiləsi mərhələsidir.
NƏTICƏ
Posttravmatik stress insanın qarşısı alınmaz təsirlər nəticəsində meydana çıxan fiziki və ya
psixoloji travmaya qarşı cavab reaksiyasıdır. Posttravmatik stressin inkişaf etiologiyasını,
mexanizmlərini izah edə bilən vahid universal qəbul edilmiş nəzəri konsepsiya yoxdur. Lakin
buna baxmayaraq bir neçə nəzəri model hazırlanmışdır. Nəzəri modelləri praktikada tədbiq edə
bilmək üçün düzgün diaqnostikanın qoyulması olduqca vacibdir. Düzgün diaqnostikanın təyini isə
inkişaf dinamikası və klinik simptomlar haqqında informasiya bolluğu ilə düz mütənasibdir. Bu
tezisdə qeyd olunmuş elmi informasiyalar ümid edirik ki, istifadə üçün əlverişli olacaqdır.
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XÜLASƏ
Hər bir millət özünəməxsus milli xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaq üçün bir çox sərvətlərini
dilini, suverenliyini, azadlığını, psixoloji görüşünü, mədəniyyətini, milli mənəvi dəyərlərini, milli
təfəkkür tərzini, fiziki və mənəvi kamilliyini, həyat tərzini və s. yaddaşlarda yaşadır və
nəsillərdən-nəsillərə ötürür. milli şüur, milli özünüdərk hər bir yeniyetmənin mənəviyyatında
kodlaşdırılmalıdır. yeniyetmələrin milli xarakterin formalaşmasında bu kimi milli sərvətlərin
əhəmiyyətli rolunun nəzərə alınaraq daha geniş araşdırılması mühüm aktuallıq kəsb edir.
AÇAR SÖZLƏR: Milli xarakter, milli özünüdərk, dəyərlər, mənlik şüuru
GIRIŞ
Bu və ya digər xalqa məxsus olan etnik adət-ənənələr, stereotip və yönümlər, milli
xarakterlər, hissi yanaşmalar, etnik özünüdərketmə və özünüqiymətləndirmənin psixoloji
xüsusiyyətləri daxildir. Elə buna görə də hər bir etnos, hər bir xalq özünəməxsus etnik psixoloji
xüsususiyyətlərə malik olurlar və həmin xüsusiyyətlər həmin xalqın rəftar və davranış tərzində,
adət-ənənələrində, münasibətlər sistemində, sərvət meyillərində özünü biruzə edir.
Sosial psixologiya kimi etnik psixologiya da belə bir fakta istinad edir ki, insan başqa
insanlarla qarşılıqlı əlaqə və münasibətlərə girərək onun davranış və raftarında tək adam üçün
səciyyəvi olmayan xüsusiyyətlər əmələ gəlir. “El gücü, sel gücü”, “Adam arasında insan olur”,
“Tək əldən səs çıxmaz”, “El bir olsa dağ oynayar yerindən”. Deyim və duyumlıar həmişə gəncləri
milli birliyə çağırır.
Yeniyetmə və gənclərimizdə milli etnik özünüdərketməni, mənlik şüurunu, milli xarakteri bu
baxımdan formalaşdırmalıyıq.
Yeniyetmələrdə milli xarakter xüsusiyyətlərinin, milli özünüdərkin, milli şüurun, milli qürur
hissinin formalaşmasında özünüqiymətləndirmənin böyük rolu var. Vətənpərvərlik, dövlətçilik
hisslərinin təbliği milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və təbliği ilə müşayiət olunmalıdır. Bəzən bu
dəyərlərə biganə olan yeniyetmə və gənclərə rast gəlirik ki, onlar Azərbaycan üçün ənənəvi
olmayan dinlərə, məzhəblərə qoşulması, əsasən, xarici qüvvələr tərəfindən maliyyələşdirilən
təbliğatın, psixoloji təsirin nəticəsidir.Yeniyetmə və gənclərdə formalaşan əxlaqi, ictimai-sosial,
etnopsixoloji amillər onların “mən”indən keçir. Onlar özlərini dərk etdikcə ətraf aləmi dərk
edirlər, bu əsnada onlarda milli özünüdərk, milli əxlaq, eyni zamanda başqa bəşəri keyfiyyətlər
(tolerantlıq, multikulturalizm) inkişaf edir.
Fikrimizcə, “milli özünüdərk”, “milli özünüqiymətləndirmə” insan qəlbinin daxili açarıdır.
Nə qədər ki, bu məkan qapalıdır, bağlıdır, ondan faydalanmır, deməli, insanların, gənclərin
mənəvi kamilliyi də durğunluq keçirir. “Kim özünü dərk etsə, Allahı dərk etmişdir. Ən üstün
dərketmə özünüdərketmədir. Ey insan, özünü tanı ki, Rəbbini tanıyasan” (4, 30).
Milli özünüdərk yeniyetmələrin özünüdərki ilə əlaqədar olub, eyni zamanda onun etnik
qaydalara bələd olmasında, etnosun hansı keyfiyyətlərə malik olmasında, onun hansı tarixi
mərhələlərdən keçərək formalaşmasını özündə ehtiva edir. Onların özünüdərkinə nail olmaq üçün
təhsil müəssisələrində milli ruhu, vətənpərvərlik tərbiyəsinin rolunu yüksəlmək lazımdır.
Psixoloqlar hesab edir ki, milli şüur, milli təfəkkür tərzi, milli mənəvi dəyərlərdən milli
özündərkə bir keçiddir. Milli mənəvi dəyərlər xalqda milli oyanışa, milli özündərkə ehtiyac
yaradır. Milli şüurun yüksəlməsi ilə milli özünüdərk prosesi başlayır. Ancaq hər bir anlayış milli
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özünüdərk səviyyəsinə yüksəlib, milli təfəkkürə çevrilə bilmir. Yalnız milli oyanış, milli özündərk
və buna bənzər digər hallar, milli mənəviyyat səviyyəsinə, daha sonra milli düşüncəyə qədər
yüksələ bilər. Əlbəttə, onun ciddi elmi, psixoloji, siyasi və s. əsasları olmalıdır. Çünki milli
təfəkkürdən fərqli olaraq milli özünüdərk hər hansı bir millətin digərlərindən fərqini dərk edib,
özünü bir millət kimi təsdiq etməsidir. Gənclər bilməlidirlər ki, milli mənəvi dəyər də, milli şüur
da millətin soykökü, dili, dini və başqa etnopsixoloji xüsusiyyətlərin təsiri ilə formalaşır. Hər bir
millət özünəməxsus milli xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaq üçün bir çox sərvətlərini- dilini,
suverenliyini, azadlığını, psixoloji görüşünü, mədəniyyətini, milli mənəvi dəyərlərini, mili
təfəkkür tərzini, fiziki və mənəvi kamilliyini, həyat tərzini və s. yaddaşlarda yaşadır və
nəsillərdən-nəsillərə ötürür. Heç şübhəsiz ki, bu ideyanın daşıyıcısı olan gənclərin vətənpərvərlik
hissinin inkişafına qayğı ilə yanaşılmalıdır.
Milli özünüdərk yeniyetmələrdə vətənpərvərlik hissi yaradır. Müasir dünyada yeniyetmə və
gəncləri Vətəni sevməyə, onları milli kimliyini dərk etməyə yönəltmək vətənpərvərliyin atributlarından hesab olunur. Çünki, hazırda dünyada elə proseslər cərəyan edir ki, Vətəni sevməyən, vətəpərvərlikdən uzaq olan gənclər istər-istəməz yad təsirlərin altına düşmək məcburiyyətində qalır.
Yeniyetmə və gənclərimiz dərk etməlidir ki, hər hansı bir millət öz tarixi keçmişini bilməsə,
həmin etnosa, onun adət-ənənələrinə bələd olmasa, həmin xalq bir millət kimi formalaşa bilməz.
Mütəxəssislərin fikrincə, millətlərin varlığını müəyyənləşdirən əsas amil, məhz, etnik amillərdir.
Milli şüur millətin mənəvi varlığının zəruri ünsürüdür. Belə ki, milli şüurun inkişafında bütün
ictimai-siyasi hadisələr, sosial-psixoloji sarsıntılar, milli mübarizə motivləri mühüm rol
oynamışdır. Erməni millətinin ərazilərimizi işğal etməsi nəticəsində xüsusi amansızlıqla
millətimizin varlığına və mənəviyyatına, həmçinin təbiətimizə vurduqları zərbələr milli şüurun
əsas komponenti olan milli mənliyin və ekoloji şüurun inkişaf etdirilməsini tələb edir. Milli
mənlik şüurunun əsasını hər bir insanın, bütövlükdə mənsub olduğu millətin özü haqqında
fikirləri, başqa millətlərə, ictimai-siyasi hadisələrə subyektiv münasibəti, əqidəsi, hissləri, mənəvi,
iradi keyfiyyətləri, məqsədi, mənafeyi təşkil edir. Milli mənliyə vətəni sevmək, onu mühafizə
etmək, vətənin yeraltı və yerüstü sərvətlərini, mənəvi dəyərlərini qorumaq və s. ilə bağlı olan
sosial-psixoloji keyfiyyətlər daxildir.
Müstəqillik qazandığımız illərdə isə Avropaya inteqrasiya şüarları bəzən milli mənliyi nəzərə
almadan səsləndirildiyi üçün bir sıra hallarda milli tərbiyənin gedişinə mane olur. Biz yetişən
nəslin hər bir nümayəndələrini vətəni sevməyə ruhlandırmalıyıq. Onlarda Azərbaycançılıq ideyası
aşılamalıyıq. Hər bir məktəbliyə azərbaycançılıq ideyasının aşılanması onlarda milli dəyanəti
gücləndirir. Dəyanət hissi güclü olan məktəblinin isə gələcəkdə öz ölkəsinə, xalqına, millətinə
dərindən bağlanacağına, onu odlu məhəbbətlə sevib qoruyacağına heç bir şübhə ola bilməz.
Məlumdur ki, indi Azərbaycanda milli ideologiya formalaşır, milli mənlik şüurumuz
təkmilləşir, ənənələrimiz dirçəlir, dövlətçiliyimiz möhkəmlənir. Bütün bu proseslərin getdiyi bir
vaxtda məktəbimizin buna lazımınca cavab verməsi şagirdlərimizdə milli düşüncəni, milli mənlik
şüurunu formalaşdırmağı tələb edir. Buna görə də ümumtəhsil məktəblərinin hər birində
azərbaycançılıq ideyasını təbliğ edən, onun təsdiqini özündə səciyyələndirən tədbirlər kompleksi
hazırlamaq lazım gəlir. Əsasən yeniyetmələr və gənclər üçün hazırlanması nəzərdə tutulan belə
tədbirlərdə türkçülüyü, islamçılığı və müasirliyi özündə əks etdirən tərbiyə örnəklərinə geniş yer
vermək daha yaxşı olar. Belə tərbiyə örnəkləri isə ənənəvi tərbiyə modelləri kimi yeniyetmələrin
şüurunda yer almalıdır.
Təlim, tərbiyə və təhsil müəssisələrində, mətbuatda, cəmiyyətdə hərbi vətənpərvərlik
tərbiyəsinin təbliği şəhidlər, milli qəhrəmanlar, düşmənə nifrətlə bağlı müxtəlif yönümlü söhbətlər
aparmalı, yazılar yazılmalı, verilişlər göstərilməli, reklamlar yayımlanmalıdır. Vətənpərvərlik elə
bir emosional hissdir ki, bütün şəxsi maraqlarını vətən yolunda qurban verməyə, vətənin və xalqın
marağını daha uca tutmağa daim hazır olmalısan. Fikrimizcə, insan mənəvi kamilləşmək üçün
özünə müraciət etməli, öz qəlbində özünə sakit bir guşə yaratmalı, bu mənəvi, təmiz məbədlə
daim durulanmalı və burada özü-özünü tapmalıdır. İnsana və ağıl sahibi olan hər kəsə xas olan
keyfiyyət budur.
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Xalqımızın mənəviyyatında milli, mənəvi, tolerant, multikultural dəyərlər özünəməxsus yer
tutur. Milli mənəvi dəyərlərin yaradıcısı olan xalqımız mənəvi-ideoloji, psixoloji, əxlaqi-sosial
ideyaları əsas götürərək Azərbaycan xalqının milli dilini, düşüncəsini, dünyagörüşünü, davranışını, hisslərini, iradəsini, xarakterini, inancını, dinini, adət-ənənələrini, mədəniyyətini və s. yaratmış
və qoruyub saxlamışdır.
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ŞAGİRDIN TƏLİM MÜVƏFFƏQİYYƏTİNƏ TƏSİR
GÖSTƏRƏN PSİXOLOJİ ASPEKTLƏR
AYNA HÜMBƏTOVA
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun
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Açar sözlər: şagird, məktəb, ailə, təlim, müvəffəqiyyət.
Key words: student, school, family, training, success.
Ключевое слова: студент, школа, семья, обучение, успех.
Xülasə
Potensialın realllaşdırılması üçün zəruri olan komponentlər şagirdin inkişaf istiqamətləri üçün
yeni imkanlar açır. Bu imkanların realizə edilməyəndə şagird qabiliyyətlərinin inkişafı ləngiyə və
ya tamamilə itə bilər. məsələnin bu qədər həssaslığı təkcə təcrübəli müəlli və psixoloq tərəfindən
deyil, eyni zamanda valideyn tərəfindən də diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Valideynlərin
yüksək idraki maraqları, intellektual fəaliyyət sahələri, yaradıcılıq əyləncələri və s. uşaqların
sürətli inkişafını şərtləndirir. Bu inkişafa uşaqla canlı ünsiyyət, intellektual oyunlar, maraqlı
müzakirələr təkan verir. Valideynlə uşağın idraki maraqları üst-üstə düşdükdə, onlar arasında
dayanıqlı dostluq münasibətləri formalaşır. Uşağın inkişafı və müvəffəqiyyət qazanması üçün
həlledici əhəmiyyətə malik olan valideynlərin ona münasibətidir. Müasir tədqiqatlar göstərir ki,
valideynlər uşaqların ilk və əsas müəllimləri hesab olunur.
Giriş.
Şübhəsiz ki, şagirdin uğur qazanmasında ailə və məktəbin birgə fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Lakin bəzən ailə və məktəbin birgə fəaliyyətini müşahidə etmək mümkün olmur. Bu
zaman bu iki amildən hansı daha çox təsir gücünə malik olur? Daha çox hansı amil şagirdin
uğurunda katalizator rolunu oynayır?
Tədqiqatlar göstərir ki, şagird uğurunda ailə faktoru daha təsiredici gücə sahibdir. Belə ki,
Briqham Universitetində 25.000 şagirdin cəlb olunduğu tədqiqatda ailənin şagird nailiyyətinə
təsiri araşdırılıb (4). Tədqiqat zamanı ailənin təsiri müvafiq meyarlarla aşağıdakı kimi
müəyyənləşdirilib:
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- Valideyn şagirdin ev tapşırıqlarını yoxlayırmı?
- Məktəb iclaslarında iştirak edirmi?
- Məktəb fəaliyyətlərində iştirak edirmi?
- Uşağına nə qədər güvənir?
- Şagirdlər dərs cədvəlini, fəaliyyətlərini valideynləri ilə nə qədər tez-tez paylaşırlar?
Göründüyü kimi valideynlər daha çox uşağın məktəbdəki qiymətləri ilə deyil, onların
aldıqları biliklərin məzmunu və səviyyəsi maraqlanırlar. Bu da öz növbəsində uşaqlara sirayət
edərək qiymətlə bağlı komplekslərin, əlavə gərginliklərin yaranmasının qarşısını alır.
Bəzən təhsil üçün ailədə olan əlverişsiz şərait məsələn, natamam ailə, qeyri - sabit maddi durum, uşağın inkişafına təsir göstərmir. Uşağın inkişafı və müvəffəqiyyət qazanması üçün həlledici
əhəmiyyətə malik olan valideynlərin ona münasibətidir. Müasir tədqiqatlar göstərir ki, valideynlər
uşaqların ilk və əsas müəllimləri hesab olunur. Bu hal tədqiqat nəticəsində bir daha təsdiqləndi.
Tədqiqatçılar ailənin daha dəqiqi desək, valideynin hansı davranışlarının məktəb müvəffəqiyyətində daha təsirli olduğunu müəyyən ediblər. Bu davranışlar aşağıdakı kimi qruplaşdırılıb:
- məktəbdəki fəaliyyətlərini uşaqla müzakirə etmək (63%)
- məktəbdəki proqram barədə danışmaq (55%)
- dərslər haqqında danışmaq (51%)
Göründüyü kimi ailənin uşağın sosial həyatı- məktəbi haqqında maraqlanması, onun, uğur
qazanmasına səbəb olan amillərdəndir. Məktəbin hər bir şagirdə fərdi yanaşmasını gözləmək real
görünmür. Ailədə isə fərdi yanaşmanı təmin etmək məktəbdəki qədər çətin deyil. Ailənin şagirdə
diqqət və zaman ayırması,onun motivasiyasını və uğur ehtimalını artırır. Şagirdlərin fərqli təlim
nailiyyəti qazanmalarının bir səbəbidə ailə marağının, diqqətinin, uşağa ayrılan zamanın fərqli
olmasıdır. Medalın digər tərəfində isə məktəbin şagirdlə qarşılıqlı münasibəti durur. Şagird günün
müəyyən hissəsini məktəbdə keçirir. Müəllimlər, sinif yoldaşları onun sosial çevrəsinin böyük
qismini təşkil edir. Bu zaman məktəbdəki sosial, psixoloji, emosional mühit şagirdin təlim
nəticələrinə öz təsirini göstərir. Tədqiqat göstərir ki, təlim müvəffəqiyyətini təmin edən ilk üç amil
aşağıdakı kimi sıralanıb:
- müəllimin şagirdi həvəsləndirməsi (77%)
müəllimin şagirdə fərdi yanaşması və fərdi ehtiyaclarını ödəməsi (64%)
müəllim-idarə heyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi (45%)
Təlimdəki müvəffəqiyyət şagird şəxsiyyətinin inkişafına təsir edir. Bu müvəffəqiyyəti o,
özünüdərk, adekvat özünüqiymətləndirmə və fəaliyyət nəticəsində əldə edir. Bəzən eyni nəticəni
bir şagird müvəffəqiyyət, başqa birisi uğursuzluq kimi qiymətləndirir. Bu zaman mühüm olan
nəticənin hansı hiss ilə yaşanmasından gedir. Gerçəkliyin dərki məhz bu hissin yaşanması ilə
səciyyələnir. ın xarakter və səviyyəsidir. Çünki bu hiss ilə gerçəkliyin dərk edilməsi baş verir.
Şagird baş vermiş hadisənin nəticəsini deyil, bu hadisəyə olan münasibəti hiss olaraq yaşıyır.
Məsələn, istənilən yarışın qaliblərini müqayisə etsək 3-cü yeri tutanlar, 2-ci yeri tutanlardan daha
çox sevinir. Çünki 2- ci yeri tutan yarışçıda çempionluğu „əldən qaçırtma“ peşmançılığı olur. 3-cü
yeri tutan isə qaliblər sırasında olmağın sevincini yaşayır.
Təlim fəaliyyətində yeni biliklərin mənimsənilməsində kiçikyaşlı məktəblilər müəyyən
emosional hallar yaşayırlar. Məsələn, ibtidai sinifdə şagird hər hansı tapşırığın icrasını birinci
yerinə yetirirsə sevinc, summativ qiymətləndirmə zamanı isə gərginlik keçirir. U.Ceymsin
fikrincə, sosial fəaliyyət prosesində fərdin inkişafını şərtləndirən amillər dərk edilmədən inkişafa
yönələ bilməz (1). Dərketmə isə emosiyadan başlayır. Beləliklə öyrənmə prosesində fərdin
emosiya və hissləri cilalanaraq onun ətraf aləmə bələdləşməsini və mühitin dəyişməsini təmin
edir. Ətraf mühitə adaptasiya və nisbətən davamlı strukturlu malik əqli qabiliyyəti intellekt kimi
qəbul etsək, onda emosiya da intellektin bir növü kimi nəzərdən keçirilə bilər.
İnsan informasiyanı duyğu orqanları vasitəsilə qəbul edərək, ətraf aləmi qavranıb öyrənirlər.
İnformasiyanın qavranılması və işlənməsi xüsusiyyətindən asılı olaraq insanlar vizual
(məlumatların çoxunu görmə yolu ilə qəbul edən insanlar), audial (eşitmə kanalı vasitəsilə
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məlumat alanlar), kinestetik (məlumatların böyük hissəsini qoxu hissi, toxunma və hərəkətlər
vasitəsilə qəbul edən insanlar) və diskretes (məlumatları qavrayış, rəqəmlər, işarələr, məntiqi
arqumentlər köməyi ilə şərh edənlər) olaraq 4 qrupa bölünür (2,5). Şagirdlərin məlumatı hansı
üsulla qəbul etməyi bilmək isə müəllim üçün olduqca vacibdir. Çünki dərsdə müəllim bütün
qavrayış kanallarından istifadə edərək şagirdlərə məlumatları təqdim edir. Düzgün qavrayış kanalı
ilə əldə edilən məlumatlar şagird tərəfindən daha tez mənimsənilir. Eyni zamanda şagirdin
potensial imkanlarının inkişafı üçün şərait yaranır. Digər tərəfdən valideynlər və müəllim
şagirdinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu bilməklə, onunla daha asan münasibət qururlar. Bir
çox hallarda bu şagirdin nizam-intizamdakı problemlərin, niyə "fərqli dillərdə danışırıq"
dialoqlarının, uşağı düzgün təşviq edə bilməmək problemlərinin qarşısını almaq imkanı yaradır.
Educational institution of the Azerbaijan Republic
Summary
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF STUDENT'S EDUCATIONAL SUCCESS
The components necessary for the realization of potential open up new opportunities for student development.
When these opportunities are not realized, the development of student abilities may be delayed or completely lost.
Such sensitivity of the issue should be kept in the spotlight not only by an experienced teacher and psychologist, but
also by the parent. The thesis examines the areas of joint activity of the school and the family that affect student
success.
Институт Образования Азербайджанской Республики
Резюме
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УСПЕХА СТУДЕНТА
Компоненты, необходимые для реализации потенциала, открывают новые возможности для развития
студентов. Когда эти возможности не реализованы, развитие способностей ученика может быть отложено или
полностью утрачено. Такая чувствительность вопроса должна быть в центре внимания не только опытного
учителя и психолога, но и родителей. В диссертации рассматриваются области совместной деятельности
школы и семьи, которые влияют на успехи учащихся.
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Xülasə
Hal-hazırda bütün dünyanı öz əhatəsinə alan, aktuallığını bütün bəşəriyyətə yayan bu proses
günü-gündən öz miqyasını genişləndirir. Cəzbetmə qanunun bədən və ruhun həssas bir hissəsinə
toxunduğunu nəzərə alaraq bu sahədə göstərilən tədqiqat işlərinin əsasında meditasuyanı, doğru
frekans dərəcəsinin uyğunlaşmasını əsas götürərək qeydlər aparılır. Bu elə bir anlayışdır ki,
insanların düşüncələrini dəyişməklə onların həyatlarının da dəyişməsini əsas götürür. Psixoloqlar,
yaşam koçları bu məsələyə dərindən yanaşaraq beyində baş verən proseslərin tək inanmaqla deyil,
həm də müəyyən aktiv addımların atılmağı ilə nəticəyə gəlinəcəyinə inanırlar.
Əslində burda Banduranın sosial öyrənmə nəzəriyyəsinə oxşarlıq da müşahidə olunur,
hansı ki, sosial təsirin vacib rolunu qeyd edir. Cəzbetmə qanunundakı sosial təsir isə, məsələyə
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uyğun doğru xülasənin seçilməsidir.Müşahidə prinsipini nəzərə alaraq, əslində həyatı dəyərləndirən əsas məsələnin digər aktivlikləri, əsasən də şəxsləri kənardan birmənalı izləməyin olduğunu
görə bilərik.
AÇAR SÖZLƏR: Cəzbetmə qanunu, Qravitasiya, Şüuraltı
GIRIŞ
Hər dövrün öz aktual dərinliyi, öz məqsədyönlü əhatə dairəsi olduğu kimi, bizim əsrimizdə
bütün həyata, insanlığa öz təsirini dərindən göstərən bir məsələ var ki, cəzbetmə qanunu hansı ki,
eşidildiyi gündən, inamla inamsızlıq arasında gedib-gələn bu məsələ bəlkə də minillər boyu
davam edərkən, öz sözünü deyəcək və dərindən olan təsiri altında çox həyatları dəyişəcək.
Həyatımıza birdən daxil olan və qısa zamanda bütünlüyümüzü təsiri altına alan bu ideologiya öz
hakimiyyəti altında insanların sadəcə bir ümidə ehtiyacı olduğunu da göstərir.
TƏDQIQAT METODU
Tədqiqatın aparılması üçün ədəbiyyat siyahısında qeyd olunan çoxsaylı ədəbiyyat siyahısından, videolardan, məqalələrdən istifadə olunub. Eyni zamanda məqalədə hal-hazırda bütün
dünyanı əhatə edən, insanların həyatına birmənalı qaydada təsir edən əsas gücdən söhbət aparılır.
Yer qarşılıqlı təsir nəticəsində düşən cismin sürəti dəyişir.Yer cismi planetin mərkəzinə
yönələn qüvvə ilə cəzb edir.Cisim də Yerə əks-təsir edərək onu özünə cəzb edir, lakin Yerin
kütləsi cismin kütləsindən çox böyük olduğundan, demək olar ki, Yer hərəkətsiz qalır, cisim Yerə
doğru hərəkət edir. Cismin Yer tərəfindən cəzb olunduğu qüvvəyə ağırlıq qüvvəsi deyilməklə
yanaşı, həyata da təsir edən qüvvəni cəzbetmə qanunu adlandıra bilərik. Bütün həyatımızı əsaslı
formada izah edən bu güc əslində hər zaman var olub və bizi idarə edib. Necə də qəribədir, orta
məktəb vaxtlarında fizikanı dərk etmədən sadəcə oxuyan insanların izlədiyi yola dərindən
yanaşdıqda, əslində insaniyyətin özmahiyyətli əsaslılığı görünür.
Yüzillərdir bütün bəşəriyyəti bir sual maraqlandırır, necə olur ki, insanlar arasında yüksək
fərqlər var. Bir insan nə istəsə yaşaya bilərkən, digər insanın daxili aurası daima aşağı dərəcədə və
həyatı daima geridədir. Bu araşdırmalar məni son illərin ən göz önündə olan insanına Byrenə
yönəltdi.
Byren cəzbetmə qanunu necə düşünüb? Əlbətdəki, kvant nəzəriyyəsindən. Bəs axı necə yəni
Kvant nəzəriyyəsi, nə deyir bu nəzəriyyə? Kvant nəzəriyyəsindən əlavə həm də kvant
psixologiyasında da bütün varlığın maddə və dalğadan-enerjidən ibarət olduğunu irəli sürür.
Bütün kainat bir-biri ilə dalğalar vasitəsi ilə birləşir, bir-birinə siraət edir fikirləri cəzbetmə
qanunun özəyini təşkil edir. Obyekt eyni zamanda həm dalğa, həmdə maddə (nöqtə) ola bilir. Bu
nəzəriyyəni dərketməni fiziki bədəndən kənara çıxarır və qavrama inkanlarını və dərketməni
gücləndirir. Qavramanın dərinliyində də elə bu əsas nəzəri hissə var, hansı ki, praktiki hissəsi ilə
birləşdikdə dünyada niyə var olduğunu görürsən.
Byren bildirirdi ki, onun dediyi bu sirr illər öncə “Platon, Beethoven, Edison, Einstein və Hz.
İsa kimi çox vacib insanlar tərəfindən bilinib və istifadə olunub. Bəs bu necə baş verib?
Bildiyimiz ki bütün həyat enerjidən ibarətdir, insan öz enerjisi ilə hər mümkünsüzü
mümkünləşdirə, faktları əsaslı olaraq əvəz edə bilər.
İnsanın həqiqətlər toplusunu bir neçə dəqiqə ərzində dağıtmaq heç də fikir verilməyən bir
məsələ deyil. İllər keçdikcə insanların inam spektrı dəyişirdi və dərinləşərək yeniliklər yaratdı.
Skeptikanı, inam, inamı şübhə, şübhəni əminlik əvəz edirdi. Bu əvəzetmə prosesinin sona
çatdığını söyləmək çətindir.
Məşhur filosof Şopenhauerin iradə ilə əlaqədar əsərlərini oxuyanda insanın bir canlı varlıq
olaraq özünü və ətrafını necə formalaşdırdığı haqda daha aydın fikir sahibi olmaq mümkündür.
Günümüzdə müasir elm (biologiya, kvant fizikası, psixologiya və s.) da insan beynin möcüzəviliyi haqda saysız-hesabsız araşdırmalar aparır. Valeriy Sinelnikov kimi insanlar da bizi bu özünəməxsus və təkrarsız səyahətə dəvət edirlər. Bu elə bir səyahətdir ki, heç zaman bitmir və daima
daha maraqlı olaraq bizi gücləndirir. Eyni ilə şüuraltımızın dərin təsirinin nəticəsi olduğu kimi.
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Bir çox alimlər artıq təstiq edir ki, cəzbetmə qanunun içərisində şüuraltımızın prosesləşməsi
öz mövqeyini qoruyur və birləşərək dünyanı əhatə edən məsələyə çevrilir.Həyatımızda baş verən
hər bir proses, özlüyündə dərinləşir və şüuraltımıza təsir edir. Bizi idarə edən də elə
şüuraltımızdakı düşüncələrimizdir.
Mahiyyət belədir: hadisələr bizim şüuraltı dünyamızın şüurlu dünyamıza göndərdiyi
özünümüdafiə mexanizmi məhsullarıdır. Hər bir hadisənin müəyyən bir və ya bir neçə tamamilə
müsbət niyyəti vardır. Şüurumuzdan fərqli olaraq şüuraltımız bizim şüurumuzun hər bir addımına
adekvat cavab verir. Biz bunu hiss etmirik və fərqinə varmırıq. Əgər belə olmasa idi, həyatda
normal yaşamaq imkanına malik olmazdıq. Odur ki, biz hər dəfə daha firavan, rahat və imkanlı
həyat yaşamadığımız haqda düşündükdə, ətrafımızdan özümüzə qarşı ədalətli mövqe tələb
etdikdə, şüuraltının özünümüdafiə mexanizmi işə düşür və hansısa həyat prosesimizin fəaliyyətinə
qarışır. Yaxud da, zamanla mütəmmadi olaraq əri tərəfindən döyülən və təhqir olunan qadının bir
müddət sonra ginekoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkməsinə təəcüblənməyin. Çünki, həmin qadının
şüuraltısı onun üçün kişiliyin başlanğıcını simvolizə edən ərini təhlükə mənbəyi kimi qəbul edib.
Bu da öz növbəsində kişiliyə sinxron qadınlığı simvolizə edən orqanda öz əksini tapıb. Xülasə,
bütün xəstəliklərimizin kökündə səhv şüuraltı kökləmələr vardır. Biz deyə bilərik ki, xəstəlikləri
də mənfi şüuraltımızla cəlb edirik yaxud, yox edirik. Zehnin gücünü cəzbetmə qanunu ilə
birləşdirdikdə, dünyada hamı üçün yaranan müsbət yöndə olan enerjilərdən bütün bəşəriyyət
istifadə edə bilər. Həkim Sinelnikov da bizə təklif edir ki, biz mütləq şüuraltımızla ünsiyyət
qurmalı və həmin neqativ kökləmələri ləğv etməliyik. Cəzbetmə qanununda isə elə başlanğıcdan
bu fikirləri özümüzə yaxın buraxmamağımızı bildirir. Bunun üçünsə də müəyyən addımları
izləmək mütləqdir. Şəxsi təcrübəsindən bölüşdüyü hallar da olduqca maraqlı idi. Şəxsən insan
üçün ən yaddaqalan məsələ o oldu ki, şüuraltı ilə necə əlaqə yaratmağı öyrəndiyi halda həyatını
idarə edə bilər.. Bu o deməkdir ki, insan sadəcə doğurdan da dərin meditasiya, düşünmə, hissetmə
və yaşama ilə əlaqədardır. Qorxmaq? Nədən? Yoxsulluqdan, yalnızlıqdan, xəstəlikdən,
müharibədən, bədbəxt hadisədən, ölümdənən. Onlar hamsını qorxunun əlamətləridirlər və biz
onlardan qorxmağımızı dayandıranda onlarda gücsüz olacaqlar. Əslində daxili düşüncə gücü ilə
bütün yaşama, həqiqətə xitam vermək və yenisini inanaraq yaratmaq mümkündür. İnsan ruhu
mümkünü yarada bilir, hansı mümkünü yaratmağı isə doğru seçilmiş düşüncə ilə mövcud şəraitdə
özlüyünü kəşf edir.
NƏTICƏ
İnsan nə istədiyindən əsaslı olaraq əmindirsə, onu özünə çəkməklə bərabər yeni istəklər
yarada bilər. Cəzbetmə qanunu, vaxtı gələndə başqalarının da nəticəsini görə bildiyi öz-özünə
hipnozdur. Dünya öz orbitində fırlandıqca, insan öz şüuraltını təmizləyərək, cəzbetmə qanunu ilə
yeni bir mən, yeni bir dəyər yarada bilər. İstəmək, əmin olmaq, hiss etmək, addım atmaq sonda isə
inanmaq lazımdır. Biz istədiyimiz bəzi şeylərə ona görə sahib deyilik ki, biz onlara
təsəvvürlərimizdə sahib deyilik. Seçimini etmək bir fərd olaraq yenə də üst insandan asılıdır.
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI
1. The Secret Daily Teachings (Secret: Günlük Öğretiler) Book by Rhonda Byrne 2007
2. Money, and the Law of AttractionBook by Esther Hicks 2008
3. The Last Law of Attraction Book You'll Ever Need To Read: The Missing Key To Book by Andrew Kap 2019
4. https://www.verywellmind.com/understanding-and-using-the-law-of-attraction-3144808
5. The Process of the Law of Attraction And the 3rd Law, Law of Allowing By Eddie Mullins August 2008

Baku Engineering University

286

Baku/Azerbaijan

SOSİAL ŞƏBƏKƏ İSTİFADƏÇİLƏRİNİN PSİXOLOJİ
DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ
ANAR BABAYEV
Xəzər Universiteti
Humanitar və Sosial elmlər Fakultəsi / Psixologiya departamenti
ANAR_MUSASOY@YAHOO.COM
BAKI AZƏRBAYCAN

MAARIF MƏMMƏDOV
Osmanqazi Universiteti
Pedaqoji Fakültə/ Rəhbərlik və Psixoloji Konsultasiya bölməsi
maarif.pdr@gmail.com
Eskişehir, Türkiyə

XÜLASƏ
Ünsiyyət qurmaq biopsixososial varlıq olan insanın əsas ehtiyaclarından biridir. Müxtəlif
zamanlarda fərqli vasitələrlə həyata keçirilən ünsiyyət davranışı son dövrdə xüsusilə sosial media
vasitələri ilə davam etdirilməkdə və özünəməxsus forma almaqdadır. Sosial media insanların
şəxsi düşüncələrini, baxış bucaqlarını başqalarına çatdırmaq, müzakirə etmək üçün rahat və fərd
indeksli bir platforma olsa da kütləvi fikrin formalaşması və insanların bir çoxuna təsir etməsi
baxımından əhəmiyyət kəsb etməkdədir. İstər iş, istər şəxsi həyatın ən əsas xəbərləşmə, ünsiyyət
vasitəsi olan sosial media illər keçdikcə həyatımızın mərkəzində yer aldığı müşahidə olunur. Bu
tədqiqatda sosial media vasitələrini (facebook, instagram) istifadə edənlərin psixoloji
dəyərləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
AÇAR SÖZLƏR: psixoloji, sosial media, təhlil
GİRİŞ
İnternet televiziya, qəzet kimi medya vasitələrindən fərqli olaraq eyni zamanda iki və ya daha
çox tərəfin qarşılıqlı ünsiyyətini, məlumat axışını həyata keçirmək üçün müxtəlif saytlar,
proqramlar, platformalara sahibdir (Sayımer, 2008). Xüsusilə də insanlar sosial medyanı bir
birlərilə əlaqə qurmaq, maddi gəlir əldə etmək, yaxın və uzaq coğrafiyaların gündəliyində olan
hadisələr və sahələr haqqında məlumatlar əldə etmək, əylənmək və bunun kimi fərqli ehtiyaclar
üçün istifadə etməkdədirlər (Bashir, 2017). Texnologiyanın son dövrdə sürətli inkişafı cəmiyyətin
bir çox elementlərinə öz təsiri göstərmişdir. Xüsusilə də sosial media (sosial şəbəkələr) insanların
dünya şəbəkəsinə qoşulması, məlumatların çoxalması fikir alış verişinin sürətlənməsi ilə yeni bir
baxış bucağı qazanmalarına fürsət vermişdir (Gülbahar, 2010). Sosial şəbəkələr eyni zamanda
insanların bir sıra psixoloji ehtiyaclarını da qarşılamaq məqsədilə istifadə olunur. Jimenez, Lopez,
və Pisionero (2012) tədqiqatına əsasən insanlar özlərini tanıtmaq, internet vasitəsilə ünsiyyət
qurmaq, şəxsiyyətin inkişafı, qruplarda iştirak etmək (aid olmaq), güvən və ya həyatda qalmaq,
emosional olaraq rahatlamaq, üz-üzə ifadə etməkdə çətinlik çəkdiyi mövzunu daha rahat
danışmaq üçün sosial mediadan istifadə edirlər. Mövcud ədəbiyyat incələndiyi zaman xüsusilə
gənclərin canı sıxılarkən, məktəb tapşırıqları üçün araşdırma edərkən, yoldaşlarla söhbət, flirt,
müsiqi, film və bunun kimi ehtiyaclarını qarşılamaqla yanaşı sosial medyadan zərərli vərdişlər də
əldə etdiyi ortaya qoyulmuşdur (Çakır, 2013).
Sosial medianın balanssız istifadə olunması, aktiv istifadəçi sayının artması, onlayn
ünsiyyətin günlük həyatın əhəmiyyətli bir hissəsini tutması tədqiqatçıları bu halın fərdin ruhi
sağlamlığına təsiri ilə əlaqəli olaraq düşündürməkdədir. Gənc nəslin və yetişkinlərin sosial
mediada çox vaxt keçirmələri böyük bir narahatlıq mənbəyi olmaqla birlikdə aparılan
tədqiqatlarda sosial media istifadəsi ilə təşviş, depressiya, yalnızlıq arasında korelasiya olduğu
tapılmışdır (Bashir, 2017). Sosial media ilə məcburi davranışlar arasında əlaqə, sosial mediadan
gələn mesajları yoxlamadığı zaman təşviş artımı, sosial şəbəkələrə daxil olabilmədikləri üçün
narahatlıq keçirmələri tədqiqatlarla ortaya çıxan nəticələrdir (Rosen və başqaları, 2012).
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Azərbaycanda sosial medya və xüsusilə istifadəçilərin psixoloji dəyərləndirilməsinə aid çox
az tədqiqatın olduğunu nəzərə alaraq əldə olunan nəticələrin bu sahədə aparılacaq işlərə xusüsilə
psixoloji yardım göstərən professionallara və mərkəzlərə kömək edəcəyi eyni zamanda tətbiq və
tədqiq olunacaq proqramların səmərəliliyinin artırılmasına fayda verəcəyi düşünülməktədir. Bu
məqsədlə tədqiqatda sosial mediadan istifadə edənlərin hansı sıxlıqla istifadə etmələri, istifadə
olunduğu vaxt aralığı, nə məqsədlə istifadə etdikləri eyni zamanda istifadəçilərin psixoloji
dəyərləndirilməsi kimi başlıqlar analiz olunmağa çalışılmışdır.
TƏDQİQAT METODU
4.1 Araşdırmanın iştirakçı qrupunu 15 - 60 yaş üzərində olan 145 nəfər təşkil etmişdir.
4.2 Araşdırma dataları tədqiqatçılar tərəfindən hazırlanan Sosial Medya Anketi və Qısa
Simptom İnvanteri tətbiq olunması nəticəsində əldə edilmişdir. Anketlər online üzərindən tətbiq
olunmuşdur. Dataların toplanmasında könüllülük prinsipi nəzərə alınmış və gizlilik prinsipi gərəyi
araşdırmaya qatılanların adlarını yazmaları istənilməmişdir. Məlumatlar toplandıqdan sonra, əskik
yanıtlanan anketlər ələnərək; ümumi 145 nəfərin cavapladığı anketlər qiymətləndirməyə
alınmışdır.
4.3 Sosial Medya Anketi
Tədqiqatda hazırlanmış anket iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsində şəxsi məlumatlar
(cinsiyyət, yaş, təhsil səvviyəsi, ) olan suallar yer almaqda; ikinci hissəsində isə qatılımcıların
sosyal medyanın istifadəsi ilə bağlı fikirlərini qiymətləndirən 21 qapalı uclu sual yer almaqdadır.
4.4 Qısa Simptom İnvanteri (QSİ)
Qatılımcıların psixoloji dəyərləndirməsini ölçmək üçün Kərimova və Osmanlı (2016)
tərəfindən Azərbaycan dilinə adaptasiya edilmiş Qısa Simptomlar İnvanteri (Brief Symptom
Inventory) tətbiq edilmişdir. QSİ psixoloji sıxıntı əlamətlərini ölçən 53 maddədən ibarət invanter
olub , böyüklər arasında aparılan tədqiqatlarda çox yayqın istifadə olunmaqdadır (Derogatis,
1993). İnvanter 9 alt testdən ('Somatizasiya', 'Obsesif-Kompulsif', 'Şəxslərarası Həssaslıq',
'Depressiya', 'Narahatlıq', 'Düşmənçilik', 'Fobik Narahatlıq', 'Paranoid Fikirlər' və 'Psixotizm') və 3
qlobal indeksdən (Ümumi Şiddət indeksi (GSI), Müsbət Simptom Çətinliyi indeksi (PSDI) və
Müsbət Simptom Cəmi (PST) ibarətdir. Maddələr son bir həftə ərzində meydana gələn fiziki və
psixoloji simptomları ölçməkdədir (Derogatis və Melisaratos, 1983). Maddələr 5-li
dərəcələndirmə şkalası (Heç, Çox az, Orta səviyyədə, Olduqca çox, Lap çox) ilə cavablandırılır.
4.5 Dataların Analizi
Tədqiqatda anket vasitəsi ilə əldə edilən datalar, kompüterə köçürülərək analiz edilmişdir.
Anketdə yer alan sualların frekans və yüzdəlik dəyərləri hesablanmış, dəyişənlər arasındakı
münasibəti incələmək məqsədi ilə korrelyasiya testləri edilmişdir. Analizlər SPSS 24.0 Proqramı
ilə həyata keçirilmişdir.
Tətqiqat qatılımcılarının 105-i (% 72,4) qadın və 40-ı (% 27,6) kişi iştirakçıdan ibarət
olmuşdur. Qatılımcıların yaş aralığına baxıldığı zaman; tətqiqata qatılanların 98 % -nin 16 ilə 40
yaş arasındakı fərdlərdən ibar olduğu görülməkdədir. Bundan başqa, qatılımcıların 3,4 % orta
məktəb, 3,4 % texnikum, 83,4 % ali təhsilli və 9,7 % də elmi dərəcəsi olan fərdlərdən ibarət
olmuşdur.
Cədvəl 1. Qatılımcılarla bağlı sosio-demoqrafik məlumatlar
Cinsiyyət N % Yaş N % Təhsil səviyəsi N %
Qadın 105 72,4 0-15 yaş 2 1,4 Orta 5 3,4
Kişi 40 27,6 26-40 yaş 41 28,3 Texnikum 5 3,4
41-60 yaş 4 2,8 Ali 121 83,4
61 ve üstü 1 0,7 Elmi dərəcə 17 9,7

Tətqiqat qatılımcılarının hamsı internetdən istifade etməkdədir və cədvəl 2`də də görüldüyü
kimi, tətqiqata qatılanların 76,6 % sosial medya olaraq həm facebookdan həm də instegramdan
istifadə edərkən, sadece 10,3 % facebook və 11% də sadəcə instegramdan istifade etməkdədir.
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Yalnız 2,1 % sosial medyadan istifadə etməməkdir. Digər tərəfdən, sosial medyadan günlük
istifadə etmə müddətinə baxıldığı zaman, qatılımcılarının 43,1% yarım saatdan az istifadə
etməkdə, 36,2% 1 saat istifadə etməkdə, 16,9% 3 saaata gədər istifadə edərkən, qatılımcıların
sadəcə 3,9 günlük 3 saatdan artıq sosial medyadan istifadə etməktədir.
Cədvəl 2. Sosial medyada istifadə etmə
N%
Facebook
İnstegram
Hər ikisi
Heçbiri
Topam

15 10,3
16 11
111 76,4
3 2,1
145 100

Cədvəl 3. Sosial medyada istifadə etmə
müddəti
N%
30 deq'den az
30dq. - 1 saat
2-3 saat
4-5 saat
5 saatdan çox

56
47
22 16,9
4
1

43,1
36,2
3,1
0,8

Sosila medyadan istifade etmə məqsədinə baxıldığı zaman və cədvəl 4`də də görüldüyü kimi,
qatılımcıların çoxu (74,4 %) sosial medyadan, maraq, yeni məlumat və xəbərlər əldə etmək üçün
istifadı edərkən, 36,4 % hazırkı dostları ilə ünsiyyət qurmaq üçün, sadəcə 10,3% yeni dostlar
tapmaq üçün istifadə etməkdədir.
Cədvəl 4. Sosial medyadan istifadə etmə məqsədi

Köhnə tanışları tapmaq
Təzə dostlar tapmaq
Hazırki dostlarımla ünsiyyətimi saxlama və möhkəmləndirmə
Maraq, yeni məlumat və xəbərlər əldə etmək
Tanışlarımın həyatındakı dəyişikliklərdən xəbərdar olmaq
Həyatımdakı dəyişiklikləri, bəzi halları paylaşmaq

N%
20
15
52
108
38
26 17,9

13,8
10,3
36,4
74,5
26,2

Qatılımcıların 48,9 % sosial medyanın gündəlik işlərinə əngəl olduğunu bildirərkən, 51, 1 %
sosyal medyanın onların işlərinə hərhansı bir mane olmadığını bildirmişlərdir. Digər tərəfdən,
42,1% sosial medyanın onları sosiallaşdırdığını düşünürkən, 57, 9 faiz isə onları
sosiallaıdırmadığını düşünnməkdədirlər.
Cədvəl 7. Yoldaşım xəyanət edəbiləcəyini düşünürəm
güvənsizlik yaradır
N%
əlbəttə
7
4,3
xeyir
28
17,3
əsla
16 11,1

Cədvəl 6. Sosial medya partnyorlar arasında
güvənsizlik yaradır
N%
əlbəttə
26
16
xeyir
53
32,7
əsla
11 6,8

Qatılımcıların psixoloji dəyərləndirilməsinə gəldikdə isə, Cədvəl 8`də görüldüyü kimi,
tətqiqata qatılanların somatəzasiya göstəriciləri baxımından 36 nəfər normal səviyədə ikən, 33
nəfər isə yüksək vəya çox yüksək səviyyədə olduqları görülməkdədir. Obsesiyalara baxıldığı
zaman 21 nəfər normal səviyədə ikən, 55 nəfər isə yüksək vəya çox yüksək səviyyədə olduqları
görülməkdədir. Şəxslərarası Həssaslıq baxımından 40 nəfər normal səviyədə ikən, 43nəfər yüksək
vəya çox yüksək səviyyədə olduğu, Depresiyaya baxıldığı zaman sadəcə 9 nəfər normal səviyədə
ikən, 79 nəfər isə yüksək vəya çox yüksək səviyyədə olduğu müşahidə edilmişdir. Qatılımcılarda
ən çox görülən psixoloji problem Psixotizm olduğu görülməkdədir. Belə ki, qatılımcılardan
sadəcə 2 nəfərdə normal səvviyədə olduğu, 81 nəfərdə isə yüksək vəya çox yüksək səviyyədə
olduqları görülməkdədir.
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Cədvəl 8. Sosial medya istifadə edənlərin QSİ nəticələri

Somatizasiya
Obsesif-Kompulsif
Şəxslərarası Həssaslıq
Depressiya
Narahatlıq/Təşviş
Düşmənçilik
Fobik Narahatlıq
Paranoid Fikirlər
Psixotizm
Diger

Normal Az
36
76
21
69
40
62
9
57
25
57
37
71 25
59
61
32
63
2
62
36
78

Yüksək səviyyədə Çox yüksək səviyyədə
26
7
40
15
29
14
48
31
46
17
12
16
9
40
10
64
17
24
7

NƏTİCƏ
Aparılan tədqiqat da onu göstərir ki, gənc nəsil xüsusilə də əyləncə, məlumat paylaşımı, bir
birlərinə dəstək və sağlamlıq haqqında məlumatlar əldə etmək üçün yaşlı nəsillə müqayisə də
daha çox sosial mediadan istifadə edirlər.
İnsanlararası sıx münasibətlərin ruhi sağlamlığı qorumaq üçün vacib bir predmet olduğu
bilinməkdədir. Sosial əlaqələrin keyfiyyəti və miqdarı fiziki sağlamlığa, zehni sağlamlığa və ölüm
riskinə təsir göstərir (Umberson & Montez, 2010). Neqativ sosial münasibətlər, sosial təcrid olma,
intihar isə depressiya ilə əlaqəli olduğu tədqiqatlarda ortaya qoyulmuşdur (Bashir, 2017).
Sosial mediada şərhlərin və bəyənmələrin müsbət möhkəmləndirici rolu olması asılılıq ortaya
çıxara bilir. Bəzi insanların özlərini, həyatlarını başqalarının “qüsursuz” həyatı ilə müqayisə
etməsi, paylaşdıqları şəkil, video və ya fikirə şərhin və bəyənmənin olmaması, az olması stres
səviyyəsini dəyişə bilər. Sosial mediadan həddindən artıq istifadə insanlarda narahatlıqları (sosial
təklənmə, imic idarətməsi) başladıb və nəticədə depressiyaya səbəb olduğu tapılmışdır (Pantic və
başqaları, 2012, Rosen, 2013).
Tədqiqatlar sosial mediadan çox istifadə edənlərin xüsusilə gündə 2 saatdan çox vaxtını
sosial şəbəkə saytlarında keçirənlərin, psixi sıxıntılar da daxil olmaqla zəif ruhi sağlamlıqları
olduğunu ortaya qoymuşdur (Glazzard və Stones, 2019).
Son dövrdə sosial media kəmiyyət, keyfiyyət və faydalılıq baxımından qeyri-adi bir inkişaf
dinamikası göstərməklə insanların əvəzolunmazı halına gəlmişdi. Ona görədə istər texnologiya
vasitələrinin çox istifadəsi istərsə də əlçatan olması və dolayısıyla sosial medianın indiki dövrdə
insanların psixi sağlamlıqlarına təsiri valideynlər, tədqiqatçılar, və cəmiyyət üçün əsas diqqət
mərkəzindədir. Bu tədqiqat nəticəsində əldə olunanlar əlaqəli ədəbiyyata dəstək olacağı və
bundan sonrakı tədqiqatlara işıq tutacağı gözlənilməkdədir.
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ABSTRACT
The book “secret” is about how to make your dreams come true. the secret is your mind and
feelings. how you feel or think you will get them. if you think positively, you will face positive
events. if you want to get your dreams come true, you should have strong belief towards them. to
gain whatever you want is so easy. it is up to person’s minds. how? just wink your eyes, dream,
feel and believe in. do not forget setting goals. be sure that you will live your dreams, feelings and
mind in reality. the main secret is approaching positively to the life. smile and be always positive.
they are the first steps of happiness, health and wealth. your thoughts and your feelings create
your life. if you think negatively you will attract worse situations, emotions. so long as you think
and feel positively, you will attract positive circumstances, emotions. do not your belief about
your dreams. the first rule of the gaining dreams is believing in them. the secret, the law of
attraction starts from the belief towards dreams and thoughts. keep thinking positively. that book
is one of the best models of positive psychology.
KEY WORDS: the secret, positive thinking, feelings , attraction, euphoria , belief
INTRODUCTION
The readers will encounteer the ways of getting their dreams come true. This article shows
some valuable advice of experiencers and authors. This article teaches how to believe in yourself
and your dreams. Believers and some philosepher think that gaining dreams is easy if you are able
to control yourself psychologically. Nothing is impossible if you can increase your strategy and
prepare yourself for your dreams.
This article contains abstract, key words, introduction, researching methods, conclusion, and
references.
RESEARCHING METHODS
In this article “ secret” by rhonda byrne is main source. This book illustrates some
experiences and thoughts of authors’, philosephers’, and others’. Witnesses talk about how they
gain their successes and what and how they want.
The world has been full of secrets since it was created by God. Someone can find the keys of
some secrets whilst the others are always looking for them until they die, but they can not find
anything. The secrets are so divergent and give humans easy tips for success. Actually, it is not
difficult finding the secret. The secret is inside of you. You can not make known it to the reality,
light. The secret is your belief about your life, successes, victory and the main about your bright
future. Of course, anybody can accept this secret easy after he or she is known about it. This
people will be in wrong thoughts about secret in that case. Having a little belief is easy while
getting a great belief and to believe your dreams wholeheartedly are so hard. If you follow your
dreams with full of belief, be sure that you will get them absolutely. For this, you must follow
some rules. Firstly, wink your eyes and dream. The next main thing, feel yourself as you live your
dream. Do not worry about space between dreams and reality. Remember that all dreams come
true, to reality. They are not chances, coincidences. All of them are God’s plans, are planned
beforehand. There are some days that people wonder about some coincidences.
Some philosophers have found the secret. Bob Proctor says: “This Secret gives you everything
you want, happiness, health and wealth. The Secret is Law of Attraction.” What you are thinking,
you are attracting it at the same time. For example, a little, cute girl looks at the doll on the self in
the shop that is her dream doll. Her mother does not buy it for her. The doll lives in her brain the
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whole day and she can not forget about it. She can make alive it in her ideas , dreams. She wishes
and prays continuously for getting her dream doll. You know what happens?! After few days, it
can be in her birthday or another special day, someone presents her dream doll to her. Is it a
coincidence or miracle?! No, of course. It is a key for secret. She has dreamed, believed, felt and
prayed continuously until she gets her dream come true. Maybe you were in the little girl’s
situation in your childhood, you got your little doll (it can be other presents whatever you
dreamed), but you could not understand secret. This example is a drop in the ocean for the keys of
the secret.
Author Bob Doyle points out that attraction responds to your thoughts. Your mind attracts
feelings, emotions and everything else. For instance, if someone only thinks about his debts, he
will feel terrible, droopy. The main reason for this is attracting negative feeling and thinking about
these. If you think positively and smile in front of the mirror every morning that you are lucky and
happy, you will attract positive things, never try to wake up on the wrong side of the bed. Another
author Lisa Nichols’ attitude is so plausible. She states that when you think about past, present
and future, the attraction is working. It is ongoing process. You do not press pause; you do not
press stop. It is forever in action, as your thoughts are. Every time the Law of Attraction will give
you what you want. When you focus on the things that you do not want or want, they will happen
to you. Your mind and belief attract them into existence. Your life is a physical manifestation of
the thoughts that go on in your head. The therapist Bill Harris has also so efficacious experiences
about attracting thoughts. You should focus on the what you want, not on the what you hate,
dislike, refuse and something hurts you. For instance, you write an email to somebody who asks
about your job. If you write that you hate it your job and it is really hard to withstand it , you will
never get any success in that field , but if you changes your approach towards your job and
glamorize it in the message by usuage of positive words , you will love your job and get great
success in it soon . The main point to change everything into the positive look, you should need to
focuse on what you want, desire and wish to happen. Good attitude brings good results. What you
think about, you bring about.
Even some poets, writers of the world literature believed in the strength of secret. They tried
to convey this to the readers by help of their poems, novels. They showed that all thoughts
materialize it does not matter bad or good minds. “Farewell to the arms” by Ernest Hemingway is
one of the best examples for this. The main character of the novel Catherine always hates rain and
she is afraid of dying in the rainy day. This bad thought was nightmare for her. She always sees
this bad thought in his dreams and she imagined that day with full of fear. You know what
happened?! At the final part of the novel, she confronts with her dread. She joins eternity in the
rainy day.
“Whatever you are feeling and thinking today is creating your future”
Your feelings and emotions create situations. If you are angery you will attract worse things
that trigger you and make cattish, but if you smile all day and behave positively, you will attract
very well situations that make you feel happy. For example, so long as, you get early and
complain to yourself like: “ooh, again getting up early. I do not like waking up at 7 a.m”, your day
will be nightmare for you. Instead of waking up with negative feelings, get up with smile on your
face and thinks about only good thinks ang very beautiful morning weather. In that happy case,
you will clear all the obstacles on your way. You can feel happy, wealthy, healthy now in order to
be surrounded by happy, healthy, wealthy environment. Read special books that they have happy
end, listen special musics that they are about happiness, positive mind. Draw happy faces,
portraits that are smiling. That is the positivity and attraction of plus feelings. Your thoughts and
your feelings create your life.
Dr. John Gray says: “You should solve your problems by yourself, without anyone’s help”.
Try to find free time to spend for yourself. Make your life colourful, full of fun, euphoria. In that
way you will attract joy, happiness. For example, every moning in front of the mirror, if you talk
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about your beauty to your reflex and feel euphoria, you will find it among people. They will say
that you are so beautiful as you do in front of the mirror. Firstly, take care of yourself, think about
you and make ggod things that will imprss your soul in efficient way. Of course, some people
may think that you are conceited. But never think about their futule talk and take it easy because
to respect yourself is also respecting others. While you try to be wholesome, your sorrounding
will be as you try.
The author of “The Success of Principles”- Jack Canfield shared his experiences and
thoughts about positive thinking that is secret in that book. He says that he spent lots of years in
order to realize the power of positive mind. When he realized the secret in the wholesome
thoughts, he has met countless hearthwarming events, days. Jack Canfield pointed out that he has
very strong slogan that helps him to live meaningfully: “If that will not make you happy, do not
do it. If it will make you happy do it”.
The author of Secret – Rhonda Byrne makes sure that everything consists of energy. Your
life is magnetic field that you drow magnetic everything towards yourself and provide you energy
owing to reach, gain whatever you want. Do not think about the past events that are chips on your
shoulders. You should live present and make good impressions, ideas about your bright future.
The short way to make your dreams come true is to see tham as real facts. Be aware about your
strength. I am in your thoughts. In brief, “remember to remember”. I you enjoy walking along the
river, then walk. If you enjoy listen to music then listen. Do what you enjoy and that will make
you feel happy.
CONCLUSION
“Never say never” is my best slogan. Everything is as possible as my experiences about the
secret - belief. Entering university with high exam mark was may best dream, although some
people thought that this is impossible. I did not care about their minds. The main thing was my
purpose, so i worked hard, dreamed , made my success real in my minds , always looked at the
student’s pictures with high points and felt myself in place of them. Finally, in the exam day i had
strong belief about my success and was confident about the high exam mark. At least, my belief
has won and, in that day, i found the key for the secret. I entered my dream university and faculty
with my dream exam mark that is over the 600. I showed that everything is possible for the
human beings if they found way to fly to the universe, the planets or connect with others easily by
help of some social programs and mobile phones, is not it! These are products of humans’ minds.
They dreamed, imagined, prayed and made their dreams to come true. Do not forget that god
always hears his slaves and protects them from every hurdle. Your main duty is so simple - just
pray and believe what you pray. Pray, wink your eyes, live and get your dreams. If you consider it
as meaningless, please, once test and try it. Sometimes humans confront with their thoughts. For
example, today you think about your friend or another person, tomorrow you face with him or
her. This happened to me, as well. Once, i thought about my friend who i had not been seeing her
for a long time when i had a break after lessons. Tomorrow my best friend told me that this girl
asked her about my mobile number. At the evening i connect with her. That time i was sure about
the key of the secret. Firstly, believe god then dream. In this case, you are bound to get your
victory, successes. Do not forget all thoughts materialize. Think, dream, pray, wink your eyes,
feel, make them come true. This secret is so easy, is not it?! Try this. You will win. Dream and get
euphoric victory, stroke of luck. The secret is in wholesome mind and positive thinking.
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XÜLASƏ
Tədqiqat işində həmişə aktual olan dini mətnlərin tərcüməsi zamanı hədəf dillərdə ekvivalent
terminlərin və sözlərin seçimi zamanı müşahidə edilən yanaşmalar və çətinliklərə nəzər salınıb.
Xüsusi ilə son vaxtlarda İslam dininə artan maraq fonunda ərəb dilində yazılmış din fəlsəfəsi
haqqında elmi mətnlərin və dini psixoloji və spiritualizm aspektindən təhlil edən kitabların ingilis
dilinə tərcüməsində qeyd edilən dillərin söz ehtiyatında mövcud olan fərqlər müstəvisində dəqiq
mənaların əks olunduğu sözlərin tapılması və istifadəsi zərgər dəqiqliyi tələb edir. Geniş oxucu
kütləsi üçün nəzərdə tutulması və məzmun baxımından əhəməiyyətli olması nəzərə alındıqda
dolğun mənaların verildiyi sözlər seçilməli, lazım gəldikdə izahlar verilməli, kupletlərdən (məxəz
dildəki sözün mötərizə içində saxlanılması) istifadə edilməlidir.
AÇAR SÖZLƏR: tərcümə, ekvivalent, dini mətnlər, termin
GIRIŞ
Tədqiqat işi xüsusi ilə dini mövzuda ərəb dilində yazılmış materialların ingilis dilinə tərcüməsi ilə bağlı təhlillərin aparılması, terminlərin verilməsi ilə bağlı tərcüməçilərin yanaşmalarının
qiymətlətləndirilməsi ilə səciyyələnir. Tezisdə məxəz və hədəf dildəki mətnlərin müqayisə
olunduqdan sonra tərcümə nəzəriyyəsi əsasında şərh olunur. Tərcümə işinin daimi olması və
günü-gündən bu sahəyə olan tələbin artması fonunda gələcəkdə bu cür mətnlərin tərcüməsi üçün
bu mahiyyətdə təhlillərin aparılması zəruridir. Tezisin yazılması üçün ərəb dilindən ingilis dilinə
tərcümə edimiş mətnlər təhlil edilmiş və müəyyən yanaşmalar müəyyən olunmuşur.
TƏDQIQAT METODU
Dünyada ən çox tərcümə olunmuş əsərlərin siyahısına baxsaq İncil və Quranın siyahıda ən
üst sıralarda olduğuna şahid olarıq. İnsanların tarixin bütün dövrlərində dinə qarşı olan
maraqlarını və inancları ilə bağlı daha çox məlumat əldə etmək istəmələrini nəzərə alsaq bu,
təbiidir. Müasir zamanda elmin inkişafı, ruhçuluq və beyin ilə bağlı araşdırmaların daha geniş
vüsət alması fonunda deyilməlidir ki, dini mövzuda yazılan əsərlərdə dinlər psixoloji, spiritualizm
və meditasiya kontekstlərində təhlil olunur. Bunlar da öz növbəsində tərcümə işinə daha
məsuliyyətli yanaşma tələb edir və tərcüməçilərin müvafiq terminologiya seçimində daha həssas
olmalarını tələb edir. Ümumiyyətlə, ərəb dilidən ingilis dilinə tərcümə olunmuş kitabların,
materialların tərcüməsində, eləcə də ingilis dilində yazılan mətnlərdə müəlliflər və tərcüməçilər
özləri də qeyd edirlər ki, ingilis oxucuları üçün Quran ayələrinin və Məhəmməd peyğəmbərin
(s.ə.s) hədislərinin, eləcə də axıcı ərəb dilində mövcud olan deyimlərin və ifadələrin konkret
ekvivalentlərinin tapılması elə də asan olmadığı üçün bəzən məzmun və üslub dəyişikliyinin
edilməsi zərurəti ortaya çıxarır. Ərəb dili qarşılıqları ingilis dilində olmayan çox sayda söz və
ifadələr ilə zəngin axıcı dildir. Məsələn, tərcümə etdiyim kitabların birində müəllif qeyd edir ki, o
həmin kitabı yazarkən “xuşu”(  ) َخ َش َعkimi ərəb dilində mövcud olan və daxili emosiyaların ifadə
edilməsi üçün istifadə olunan bir çox dini terminlərin ingilis dilində konkret ekvivalentini tapa
bilməyib. Qeyd edilən termin “xaşia” feilindən əmələ gəlir və “sakit durmaq”, “qorxu içində
olmaq”, “təslim olmaq” kimi mənaları özündə birləşdirən mütləq mənada “sadəlik” və
“təvazökarlıq” vəziyyəti üçün istifadə olunur. İslam dini haqqında anlayışı olanlar başa düşürlər
ki, müsəlmanlar üçün bu, sevgi, tabe olma, təslim olma və qorxu hissləri elementlərinin olduğu
Allahın böyüklüyünün emosional dərk edilməsi duyğusudur. “Ərəbcə-ingiliscə” lüğətlərdə bu söz
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adətən sadəcə ‘submission’ (tabe olma) kimi tərcümə olunur. Halbuki ‘submission’ sözünün ərəb
dilində qarşılığı “istislam”dır, (  )استسالمçünki hər hansı bir insan özündən güclü olana sevgi və
rəğbət etmədən, hətta nifrət edərək də tabe ola bilər. Ona görə də “xuşu” sözündə tabe olma
mənası əks olunsa da bunun əksinə tərcüməsi düzgün deyil. Tərcüməsi çaşqınlıq yarada bilən
sözlərdən biri də “yağbit” feilidir. Ərəb dilində bu söz hər hansı bir insanın başqasına olan
heyranlığını, başqasını özündən daha üstün görüb ona qibtə etməsini, başqasında olan müsbət
xüsusiyyətləri həm də özündə olmasını arzulamasını ifadə etmək üçün istifadə olunan sözdür.
Təbii ki, bunlar müsbət emosiyalardır. Amma kiminsə niyyəti mənfi olarsa və başqa insanların
müsbət keyfiyyətlərini itirməsini arzulayarsa ərəb dilində bu, “həsəd” sözü ilə ifadə olunur və bu,
əlbəttə ki, günaha aparan mənfi emosiyadır. Bu mənfi və müsbət emosiyalar arasında fərqin
ingilis dilində göstərilməsi mümkün deyil, çünki burda qısqanclığı müsbət mənada, ən azından
günaha aparmayacaq dərəcədə, bildirmək üçün heç bir söz mövcud deyil. Müəllif qeyd edir ki, o,
öz fikirlərini daha düzgün ifadə edə bilmək üçün bəzi hissələri təkrar izah etməli olub.
Ərəb dilində sozn zamanlar Quranın və eləcə də kainatın dərk edilməsi və təfəkkür edilməsi
ilə bağlı çox sayda kitablar yazılır. Tərcüməçilərin və müəlliflər qeyd edirlər ki, təfəkkür də ingilis
dilinə dəqiqliklə tərcümə oluna bilmir. Bunun səbəbi də odur ki, bu kontekstəd ən çox müvafiq
hesab edilən iki söz, yəni ‘meditation’ (meditasiya, ölçüb-biçmə) və ‘contemplation’ (dərindən
fikirləşmə) İslam dinində istifadə olunan dəqiq mənanı ifadə etmək üçün uyğun deyil: təfəkkür də
bu iki sözün mayasında olan dərindən fikirləşməni ehtiva edir, amma təfəkkür mahiyyəti etibarı
ilə mənəviyyata köklənib. Çünki İslamda bu, yaradılışa şükr etmək və Onun sonsuz kainatını
dəyərləndirməklə Allaha ibadət etməyin fərqli formasıdır.
Məlumat üçün qeyd edim ki, ‘contemplation’ və ‘meditation’ sözləri ingilis dili lüğətlərində
adətən sinonim kimi verilsə də mənəvi məsələlərdə tərcüməçilər əsasən birinciyə üstünlük verir.
Bununla belə qeyd edilməlidir ki, ‘meditasiya’ termini Şərq dinləri ilə (buddizm və hinduizm kimi
səmavi olmayan-N.A) əlqəli vəziyyətlər üçün istifadə olunduğundan İslam dinində təfəkkürün
izah edilməsi məqsədilə nəzərə alındiqda ingilis oxucuları üçün çaşdırıcı ola bilər, çünki İslam
dinində ibadətin bir forması olaraq təfəkkür koqnitiv mənəvi fəaliyyətdir və burada rasional ağıl,
emosiya və ruh “qovuşması”, vəhdəti müşahidə olunur. Bunu də qeyd etmək laızmdır ki, təfəkkür
sözünün ingilis dilində izahı üçün “reflection”, “deep thinking”, “cogitation” terminlərindən də
istifadə etmək olar.
Bunlar kimi müəyyən məna yüklü sözlərdən əlavə başqa bəzi terminlərin ingilis dilinə
tərcümə olunması ilə yanaşı ərəb dilindəki tam mənanın dərk edilməsi məqsədilə olduğu
saxlanılması da istifadə olunan metodlardandır. “Təcdid”, “müctəhid”, “islah”, “tövhid”,
“məzhəb”, “hikmət” və s. sözlərin olduğu kimi saxlanılması da tərcümə olunan kitablarda rast
gəlinir
NƏTICƏ
Tədqiqat işində belə nəticəyə gəlmək olar ki, hədəf dildə dini terminlərə uyğun söz və
ifadələr varsa onların istifadəsində problem yoxdur. Əgər hədəf dilin xüsusiyyətlərinə uyğun
həmin söz mövcud deyils, transliterasiya, transkripsiya və ya təsviri metodlardan istifadə etmək
olar. Ərəb dilindən ingilis dilinə isə kuplet metodundan da istifadə məqdədəuyğundur.
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI
İstinad edilmiş ədəbiyyat siyahısı qeyd edilir. Ən çox istifadə edilmiş 5 ədəbiyyat göstərilməli və aşağıdakı nümunəyə
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Xülasə
Məqalə müxtəlif dillərdə rast gəlinən ifadələrin birləşməsi nəticəsində meydana gələn yeni
sözlərin təhlilini əhatə edir. Pakistanda İngilis dili öz prestijini qoruyub saxlaması səbəbindən istər
gündəlik ünsiyyət prosesində istərsə də təhsil, tibb və bu kimi digər sahələrdə kod miksindən
istifadə olunur. Kod keçidi, kod miksi prosesləri nəticəsində yaranan dillərin hibridləşməsi
məsələsi günümüzdə qloballaşan dünyada ikidilli cəmiyyətlərdə mövcud olan mühim və çox
maraqlı anlayışdır. Belə ki, bəzi ölkələrdə İngilis dili səviyyəsinin məhdud olması bu dildə
ünsiyyət qurmaq bacarığına malik olan insanlarda ilk növbədə dil bacarıqlarını nümayiş etdirmək
istəyini artırmş və nəticə etibarı ilə yalnış anlaşılmaq qorxusu ilə belə insanlar ingilis dilinə
məxsus sözləri urdu dilindəki ekvivalentlərlə birgə itfadə edirlər.Bu da iki dilin qarşılıqlı təsiri
nəticəsində hər iki dilin leksik və qrammatik xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən yeni dilin
formalaşmasına zəmin yaradır.
Abstract
The Article analyzes new words emerged as a result of word and phrase combinations in
different languages. As English retains its prestige, the code mixing process is used in every day
communication, as well as in education, medicine and in other fields. The issue of code transition,
the hybridization of languages resulting from code mixing process is an interesting and important
concept that exist in bilingual societies in today’s globalized world. Thus, in some countries the
limited level of English has boosted the desire of people with the ability to communicate in this
language, and to demonstrate their language skills in the first place. Consequently, such people
use English words in combination with Urdu equivalents for fear of being misunderstood. The
language interaction process, creates the basis for the formation of new language that reflects the
lexical and grammatical features of both languages.
Açar sözlər: hibridləşmə, kod miksi, kod keçidi, cəmiyyət, dil.
Key words: hybridization, code mix, code transition, society, language.
GİRİŞ
Qloballaşan dünyada ingilis dilinin geniş vüsət alması və beynəlxalq dil statusunu qazanması
dünyanın bir çox dillərinə, o cümlədən Pakistanın əsas dili sayılan Urdu dilinə də təsir etmuşdir.
Nəticə etibarı ilə kod miksinin və kod keçidinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Pakistanda günümüzdə kod keçidinə yalnız danışıq dilində deyil eyni zamanda rəsmi
yazışmalarda, televiziya proqramları və mətbuatda da rast gəlinə bilər. Urdu dilində yazılan kitab
və dərsliklərdə də eyni zamanda ingilis dilindən keçən çoxsaylı ifadələrə rast gəlmək mümkündür.
Biliniqualizm günümüzdə insanların həyat tərzinə çevrilib və gündəlik həyatımızda sıx
şəkildə rast gəlinən bir haldır. Hələ qədim zamanlardan müxtəlif dilə məxsus insanlar arasında
əlaqə mövcud olmuşdur (Nortyer,2019). Cəmiyyət dedikdə ilk növbədə dilin sosial aspektdən
araşdırılması əsas götürülür. Sosiolinqvistlər cəmiyyətin dil nöqteyi nəzəindən araşdırılmasında
əsas müzakirə olunan məqam ondan ibarətdir ki, həqiqiətənmi eyni ərazidə məskunlaşan insanlar
ortaq dili paylaşırlar? Cəmiyyət dili, yoxsa dil cəmiyyəti müəyyən edir?
Dil cəmiyyətin əsas mədəni dəyəridir. Lakin eyni mədəniyyəti paylaşıb, lakin müxtəlif dillərə
mənsub cəmiyyətlər də mövcuddur. Misal üçün Amerikada yaşayan İrlandiyalıların heç də hər
biri İrland dilində danışa bilmir. Bir qayda olaraq cəmiyyətin əsas mədəni dəyəri onun vahid dilə
məxsus olmasıdır, lakin bir çox etnik birliklər öz mədəni irslərinin qorumaq üçün öz dil
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vahidlərini istifadə edirlər. Əgər cəmiyyətin bir üzvü iki dilə hakimdirsə bu ikidilli cəmiyyətin
mövcud olmasının deyil, iki müxtəlif dil cəmiyyətinin mövcudluğunun göstəricisidir
(Makkey,1972,554). Müxtəlif mədəni və etnik qrupdan olan insanlar həmin cəmiyyətə məxsus
dildən istifadə etmək məcburiyyəti hiss edirlər. Misal üçün Mandarin Çin dili dünyada 30 milyon
əhalinin ortaq dilidir. Hətta araşdırmalara əsasən Amerikada yaşayan çinlilər belə öz mədəni
irslərinin arşdırmaq məqsədilə Mandarın dili dərslərinə qoşulurlar.
Hətta insanlar bəzən öz aralaraında ikinci dili öyrənməyin ən yaxşı yolu kimi digər dilə
mənsub birisi ilə ailə qurmaqda görürlər. Beləliklə həmin ailədə dünyaya gələn uşaqlar hətta iki
dilin qarşılıqlı təsirindən ortaq bir dil yaradaraq bunu gizli dil adlandırılar (Thorpe et al,2001).
Dildə hibridləşmə kod miksi prosesinin nəticəsidir. Bəzi hallarda hətta bir dilin qrammatikası və
strukturu digər dilin lüğətinə tətbiq olunur. Nəticə etibarı ilə iki dilin qarşılıqlı təsirindən yeni dil,
hibridlər yaranır. Yeni yaranan hybrid dil özündə hər iki dilə məxsus xüsusiyyətləri əks etdirsə də,
heç bir dilə məxsus olmayan müstəqil qrammatik, leksik vahidlərə məxsusdur.
Lakin bu tədqiqatımın əsas məqsədi Pakistanda istifadə olunan Urdu dili ilə dünyada öz
hegemonluğunu və prestijini qoruyub saxlayan İngilis dilinin qarşılıqlı təsirindən törəmiş yeni bir
dilə məxsus söz və ifadələrin, dil vahidlərinin yaranması prosesinin araşdırılmasını əhatə edir.
Pakistanda İngilis dili öz prestijini qoruyub saxlaması səbəbindən istər gündəlik ünsiyyət
prosesində istərsə də təhsil, tibb və bu kimi digər sahələrdə kod miksindən istifadə olunur.Hətta
televiziya verilişləri və şou proqramlarda Urdu və İngilis dilinin qarışımından ibarət söz və
ifadələr də istifadə olunur. Aşağıdakı nümunələr Urdu və İngilis dillərinin qarışımından törəyən
ifadələrdir.Bu ifadələr günümüzdə Pakistanda əhalinin məişət və iş həyatında işlənməkdədir.
Aşağıdakı ifadələrin təhlilinə nəzər salaq:
Aşağıdakı düzəltmə sözlər kök və şəkilçilərin dil baxımından mənşəyinin fərqli olmasına və
bu vahidlərin birləşməsindən yeni bir sözün yaranmasına bariz nümunədir. Leadraan, Machinain,
Filmain, Classon, Agenday .
Urdu dilində mürəkkəb sözlərdə hibridləşmə prosesi necə baş verir?
Quomi ( independent unregistered madrasas ) assembly, Burada Quomi sözü müstəqil
şəkildə fəaliyyət göstərən mədrəsə yığıncağı mənasını verən iki dilə məxsus sözün biləşməsindən
tam yeni bir ifadə meydana gəlmişdir. Eyni qaydada aşağıdakı birləşmələr də yaranmışdır.
Hakomti member - hökumət üzvü, Parlimani leader - parlament lideri, Contract Mulazmin - əmək
müqaviləsi, Difaee Budget- Müdafiə Nazirinin büdcəsi, Passkarda (punishment) shariat bill –
Şəriət cəza qanunu kimi ifadələr iki müxtəlif dilin qarşılıqlı təsirindən yaranmışdır.
Aik aur (another) program – Aik aur Urdu dilində digər mənasını verir və İngilis dilinə
məxsus program (veriliş,proqram) sözü ilə birləşmiş və leksik hibridləşmə prosesi baş vermişdir.
Beləliklə bu ifadə həm ana dili ingilis dili olan dil daşıyıcısı, həm də ana dili Urdu dili olan dil
daşıyıcısı tərəfindən nitqdə istifadə olunur və asanlıqla anlaşılır.
Hamarey studio— Eyni qayda ilə “Hamarey” (Bizim) Studio- bizim studiya, Chhota
sa (kiçik) break — qısa fasilə, Bari bari (digər) companiyan, digər əməkdaş,
Koi (hər hansı) bara (böyük) initiative – Bir böyük təşəbbüs (bara- böyük,koi- hər hansı
bir,initiative isə ingilis dilində təşəbbüs)—Exports hit ho rahi hain (olaraq).
Bəzən dil daşıyıcısı ingilis dilində olan ismə urdu dilinə məxsus şəkilçini əlavə edir və sözün
hibridləşməsi baş verir. Misal olaraq aşağıdakı ismi birləşmələri göstərə bilərik.
Mojooda assembly – Majoda Urdu dilində hazırda mövcud olan yığıncaq, Tamam products –
bütün məhsullar, Achi selection – yaxşı seçim, Aik kiçik fasilə, both bara challenge - əsas çətinlik,
Mukhtalif companies - bu isə Azərbaycan dilində də asan anlaşılan müxtəlif kompaniyalar
şəklində tərcümə olunur.
Bəzən urdu dilidnə olan ismə ingilis dilinə məxsus şəkilçi əlavə edərək hybrid yaradır. Misal
üçün:
“Record pedawar” bu birləşmədə record sözü ingilis sözü olub “pedawar” isə Urdu dilində
istehsal deməkdir. Beləliklə iki fərqli dilərdən yeni bir ləşmə yaranıb, “Provincial hakumat” - eyni
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qaydada “provincial” əyalət, hakumat isə “idarə sistemi” şəklində tərcümə olunur. Nəticədə iki
dilin təsirindən əyalət idarəetmə sistemi ifadəsi yaranır . “Major hisa” - yəni əsas pay. Bu ifadə də
ingilis və urdu mənşəli sözlərin birləşməsindən yaranmış yeni bir dil vahidi kimi dəyərləndirilə
bilər.
“Legal masla” – hüquqi məsələ, “Important guftgu” birləşməsində isə “guftuğu” söhbət kimi
tərcümə olunur və “vacib söhbət” ifadəsi yaranır. “Motor Gari”- avtomobil sözündə “Gari” urdu
dilində təklikdə maşın yəni araba anlamını verdiyi halda motor sözü ilə birləşərək avtomobil
sözünü yaratmışdır.
Bəzən hibridləşmiş ismi birləşmə bir dilə məxsus dil vasitəsinin digər dilə məxsus dil
vasitələrinin arasına daxil edilməsi yolu ilə düzəlir.
Police aur (başqa) judiciary, Genuine opposition ka(his)role, Ain (ad-gözəl göz) k
(dır) article tin ki(ın) sub clause char (dörd), News Night ka (of) doosra (ikinci) segment,ikinci
hissənin xəbəri- bu birləşmədə ka- in,doosra –ikinci sözləri ingilis dilinə məxsus news, night,
segment sözləri ilə birləşmiş və gecə xəbərinin ikinci hissəsi birləşməsini yaratmışdır.”Suicidal kism ka aik (one of a kind) action” – bu cür suisid hadisəsi, “Aik billion ropeya”- aik isə urdu
dilində “bir” mənasını verir və milyard sözü ilə hibridləşərək “bir milyard rupi” birləşməsini
yaradıb və Pakistanda həm urdu, həm də ingilis dilli əhali tərfindən aktiv şəkildə istifadə olunur.
İndi isə Urdu dilində feli birləşmələrin hibridləşməsinə nəzər salaq.”Control bhi kar saktay
hain (sən də bacararsan)”, ”Justify nahi kar saktay(edə bilməmək)”, Notification nahi hua hai (baş
verməyib), Support nahi karain gaey (edilməyib), Relief milay ga (əldə edəcəm), Pass kia tha (nə
idi) ifadələri də hər iki dilin qarşılıqlı təsirindan yaranmış ifadələrdir.
Bəzi cəmiyyətlərdə hibridləşmiş dil özünəməxsus şəkildə adlandırılır. Misal üçün
Hindistanda Hindi dilinin və İngilis dillərinin qarışımından Hinglish dili, Pakistanda, Urdu və
İngilis dilinin qarışımından Urdish; Nigeriyada isə İngilis və Yoruba qarışımından və kod
keçidindən Amulumala hibridi yaranıb. Aşağıdakı hibridlərə nəzər salaq.
1. Kitna khubsurat (necə gözəl) scene hai. (dir)- Necə də gözəl mənzərədir.
2. In dono ko (hər ikisi) compare karo.(etmək) (fel) – Hər ikisini müzakirə et
3. Ye (bu) one-sided report hai.(dir) İsmi birləşmə)- Bu bir tərəfli hesabatdır.
4. Aj main (bu gün mən)ne bara(pis) tasty kofta (ət küftələri) curry(sauce) banaya
(hazırlmaq) hai.(dir) (İsmi birləşmə Hybridization)
Pakistan gəncləri bəzi hallarda ingilis və Urdu dillərinin qarışımından istifadə edirlər. ‘Hello,
aslam-o-alikum’ bəzən hər ikisini birgə istifadə edirlər; Xüsusən də telefon danışıqlarında bu çox
geniş yayılıb. Adətən ‘aslam-o-alikum’ in ardından ‘good morning’ salamlama ifadəsindən
istifadə olunur. Bəzən isə hər hansı Urdu sözünü yaxud ifadəsini istifadə etdikdən sonra onun
İngilis dilində ekvivalentini istifadə edirlər. ‘az khud(özüm), automatically’.
Belə hallarda nitq daşıyıcısı ingilis dil bacarıqlarını nümayiş etdirmək üçün istifadə olunan
sözün ingilis ekvivalentini istifadə edir, çünki ingilis dili Pakistanda xüsusi mövqeyə malikdir. Bunun digər əsas səbəbi isə eyni sözün ingilis dilində ekvivalentinin cəmiyyətdə mövqeyinin daha
yüksək olması, Urdu dilinin isə, əksinə, daha az işlənməsi və dinləyici tərəfindən anlaşılmamasıdır.
Kod keçidi dil dəyişmə və dilin müxtəlifləşmə prosesində xüsusi rola malikdir və eyni zamanda insanların nitq prosesində istifadə etdikləri dil həmin ölkədə baş verən ictimai-mədəni
proseslərin və dəyişikliklərin araşdırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.Bu,dildə baş verən
dəişikliklərin davamlı şəkildə baş verən bir proses olmasının və eyni zamanda linqvistik dəyişikliklərin əsas göstəricisidir.Bir çox dilçilərin fikrincə kod keçidi bilinqualizmin məhsuludur.
Əslində dil dəyişməsi yeni anlayış deyil, bu proses tarix boyu bütün dillərdə baş verib. Lakin
hal hazırda bu dəyişikliyin Urdu dilində daha surətli şəkildə baş verir və cəmiyyətin diqqətini cəlb
edir.
TƏDQİQAT METODU
Tədqiqatın əsas metodu Urdu dilini araşdırlması ilə məşğul olan alimlərin məqalələrinin təhlil
olunması və dərindən öyrənilməsi, günümüzdə ən çox rast gəlinən hibridləşmə əlamətlərinin
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müəyyən olunması, söz birləşmələrində hibridləşmə əlamətlərinin müəyyən olunması və onların
araşdırılmasından ibarətdir.
NƏTİCƏ
Tədqiqat nəticəsində Pakistanda istifadə olunan Urdu dili ilə dünyada öz hegemonluğunu və
prestijini qoruyub saxlayan İngilis dilinin qarılıqlı təsirindən törəmiş yeni bir dilə məxsus söz və
ifadələrin, dil vahidlərinin yaranması prosesinin araşdırılmışdır.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
1.
http://shuaib6727.blogspot.com/2014/05/shuaib-asghar-department-of-english-govt.html (online meqalə)
2.
Contemporary Applied Linguistics page. 59. Groups of language users
3.
Modern Linguistics
4.
Historical Linguistics. Formation of new words. Page 31

YAZILI MƏTNİN ŞİFAHİ TƏRCÜMƏSİ
ELMİRA CAHANGİRLİ
Bakı Mühəndislik Universiteti
Tərcümə
jahangirli.elmira@gmail.com
BAKI/AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Tərcümənin bir növü də, sinxron tərcümə ilə bir sıra oxşar cəhətləri olan yazılı mətnin şifahi
tərcüməsidir. Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi bir çox fərqli bacarıqları tələb etdiyi üçün sinxron
tərcümə qədər çətin sayılır və uğurla həyata keçirilməsi böyük ustalıq tələb edir. Məqalədə yazılı
mətnin şifahi tərcüməsinin üstünlükləri, çatışmazlıqları, tərcümə prosesinin necə və hansı
ardıcıllıqla olması, tərcüməçinin yiyələnməli olduğu bacarıqlar və digər məsələlərə
toxunulmuşdur.
AÇAR SÖZLƏR: şifahi nitq, tərcüməçi, dilmanc
GİRİŞ
Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi çox geniş şəkildə istifadə olunur və vaxt azlığı zamanı ən
yaxşı çarə olaraq görünür. Lakin, təəssüf ki, dilimizdə tərcümənin bu növü barədə kifayət qədər
məlumata, elmi araşdırmalara, kiçik və böyük həcmli məqalələrə rast gəlmirik. Bu məqalənin
yazılmasında əsas məqsəd də elə bu səbəbdən yaranır. Yazılı mətnin şifahi tərcüməsində barədə
araşdırmalar aparılması bu sahədə daha peşəkar tərcüməçilərin formalaşmasına müsbət təsir
göstərəcəkdir.
Məqalə xülasə, açar sözlər, giriş, tədqiqat metodu, nəticə və ədəbiyyat siyahısı fəsillərindən
ibarətdir.
TƏDQİQAT METODU
Tədqiqatın aparılması üçün ədəbiyyat siyahısında qeyd olunann çoxsaylı elmi ədəbiyyatdan
istifadə olunub. Bundan başqa yazılı mətnin şifahi tərcüməsi fənnini tədris alan tələbələr arasında
sorğu keçirilmiş və onlara hansı faktların daha çox çətinlik yaratdığı aydınlaşdırılmışdır. Eyni
sorğu professional tərcüməçilər arasında da keçirilmiş, nəticələr müqayisə edilmişdir.
Bildiyimiz kimi, tərcümə prosesində nitq yazılı və şifahi olmaqla iki yerə ayrılır və
adlarından da göründüyü kimi, yazılı mətnin məxəz dildən hədəf dilə yazılı şəkildə tərcüməsinə
yazılı tərcümə, şifahi mətnin hədəf dilə şifahi şəkildə tərcüməsinə isə şifahi tərcümə deyilir. Yazılı
tərcümədə mətn tərcüməçinin gözü önündə olur, o, mətni dəfələrlə oxuyub analiz etmə şansına
sahibdir və tərcümə etmək üçün müəyyən qədər vaxtı var, lakin şifahi tərcümə elə deyil. Belə ki,
dilmancın nitqi sadəcə bir dəfə eşitmək şansı var və eşitdiyini dərhal tərcümə etməlidir. Ancaq
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tərcümənin bir növü də var ki, o zaman tərcüməçi məxəz mətni yazılı şəkildə oxuyur və eyni
vaxtda şifahi şəkildə tərcümə edir. Bu tərcümə növünü yazılı mətnin şifahi tərcüməsi (sight
translation eng.) adlandırırıq.
Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi mətnin səssiz şəkildə oxunub, eyni anda uca və aydın səslə
tərcümə edilərək auditoriyaya çatdırılmasına deyilir. Əslində yazılı mətnin şifahi tərcüməsi yazılı
və şifahi tərcümənin birləşməsindən meydana çıxır və bu prosesi həyata keçirən tərcüməçi də hər
iki tərcümə növündə gərəkli olan bacarıqlara sahib olmalıdır. Normalda, yazılı tərcüməçinin beyni
mətni oxuyub, analiz edib yazılı şəkildə yazmağa meyillidir, dilmanc isə mətni şifahi şəkildə
eşidir və tərcümə edir. Bu səbəbdən hər iki tərcümə növünü özündə birləşdirən yazılı mətnin
şifahi tərcüməsi onlar üçün müəyyən səbəblərdən çətin olur. Belə problemlərdən bəziləri
aşağıdakılardır:
1. Dilmanc işarə və jestlərlə müşaiyət olunan şifahi nitqdə peşəkardır və onun üçün uzun
cümlələrlə dolu, daha formal mətni oxuyub anlamaq çətin olur. Həmişə sözləri şifahi şəkildə
eşidən şəxs sözün yazılışını görüb çaş-baş qala bilər. Bəzən əlifbaların fərqli olduğu yapon, çin
eləcə də ərəb dili kimi dillərdə dilmanc sözün səslənməsini bilsə də, yazılışını görərkən hərfləri
qarışdıra bilər. Yəni məxəz və hədəf mətn arasındakı sintaktik fərqlər nə qədər çox olarsa, yarana
biləcək çətinliklər də bir o qədər çox olur.
2. Tərcüməçi isə nə qədər çətin terminlərlə qarşılaşsa da kifayət qədər vaxtı olduğu üçün
həmin sözləri rahatlıqla araşdırır amma yazıı mətnin şifahi tərcüməsi zamanı vaxt məhdud
olduğundan özünü itirib təhriflərə yol verə bilər.
Bu səbəbdən, əvvəllər bu sahədə heç bir təcrübəsi olmayan tərcüməçi yazılı mətni şifahi
şəkildə tərcümə etdikdə müəyyən səhv və təhriflərin olması qaçınılmazdır.
Yazılı mətnin şifahi tərcüməsindən daha çox xəstəxanalarda pasiyent və həkim arasında,
konfranslarda, eləcə də məhkəmələrdə şahidin ifadəsi və məhkəmə qərarı oxunarkən istifadə
olunur. Məhkəmə və xəstəxanalarda edilən tərcümədə sürətə nisbətən dəqiqlik daha
əhəmiyyətlidir. Çünki X şəxsinin məktubunu auditoriyaya tərcümə edərkən bir sözün ya da fikrin
nisbətən fərqli tərcümə edilməsi (böyük təhrif deyilsə) o qədər böyük əhəmiyyət daşımasa da,
xəstəxanada və məhkəmə prosesində səhv tərcümə edilən sadəcə bir söz belə, çox şey dəyişdirə
bilər. Bu tərcümə növü ilk baxışa sadə görünsə də, əslində sinxron tərcümə qədər çətin və
zəhmətlidir. Buna əsaslanaraq deyə bilərik ki, yazılı mətnin şifahi tərcüməsi sinxron tərcümənin
ilk pilləsi hesab olunur. Yazılı mətnin şifahi tərcüməsində müşaiyət olunan mental proseslərin
eynisi ilə sinxron tərcümədə də rastlaşırıq. Ardıcıl və sinxron tərcümədə olduğu kimi nitqin
axıcılığı bu tərcümə növü üçün də çox əhəmiyyətlidir və eynilə digər tərcümə növlərində olduğu
olduğu kimi, burada da tərcüməçinin mövzu üzrə kifayət qədər məlumatlı olması əhəmiyyət kəsb
edir. Əsasən tərcüməyə hazırlıq üçün təqribən 3 dəqiqə vaxt verilir (bəzən də heç vaxt verilmir) və
tərcümə sinxron şəkildə aparılır. Bəzən elə hallar da olur ki, tərcüməçinin 10 dəqiqə vaxtı olur,
belə ki, bu zaman o, mətni rahatlıqla oxuyub analiz edə bilər. Doğrudur, bu situasiyaya çox rast
gəlinməsə də, 10 dəqiqə vaxt verilməsi tərcümə üçün tamamilə qənaətbəxşdir və təhriflərin
olması ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.
Lazım olan bacarıqlar
Yazılı mətnin şifahi tərcüməsini peşəkar şəkildə həyata keçirmək üçün tərcüməçi bəzi
əhəmiyyətli bacarıqlara sahib olmalıdır. Gəlin onlardan daha vacibləri ilə tanış olaq:
1. Oxuyub anlama. Oxuyub anlama demək olar ki, tərcümənin əsasını təşkil edən
elementlərdən biridir. Oxuma zamanı tərcüməçiyə çətinlik yarada biləcək amillər zəif söz bazası
və zəngin olmayan arxa fon bilgisidir. Tərcümə zamanı çeviklik tələb olunduğu üçün, tərcüməçi
nə qədər yaxşı oxuyub anlama bacarıqlarına sahib olsa bir o qədər dəqiq tərcümə ərsəyə gətirər.
Sürət özü oxumanın keyfiyyətini müəyyənləşdirməsə də, yaxşı oxuma bacarıqlarından xəbər
verir. Fikrimcə, bu bacarığı təkmilləşdirməyin ən gözəl yolu qəzetlərdən müxtəlif yazıları və
xəbərləri, jurnallardakı tibbi məqalələri mütaliə etməkdir.
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2. Mətndəki əsas ideyaların tapılması. Mətndəki əsas ideyaların tapılması mətnin axıcı
şəkildə qarşı tərəfə çatdırılması üçün çox mühümdür. Əks təqdirdə, hər xırda detalın tərcümə
edilməsi dinləyicilərə sıxıcı gələ bilər. Misal üçün:
Today organic farmers advocate maintaining a sustainable environment by using natural
principles to maximize crop and livestock yield instead of turning to artificial and chemical
methods.
Əsas ideyalar qara şriftlərlə verilmişdir:
Today organic farmers advocate maintaining a sustainable environment by using natural
principles to maximize crop and livestock yield instead of turning to artificial and chemical
methods.
3. Parafraz etmək. Mətnin eynilə kağızda yazıldığı kimi tərcümə edilməsi vacib deyil, əksinə
hərfilikdən qaçınmaq üçün mətndəki əsas mənanı korlamadan parafraz edilməsi daha yaxşı
üsuldur. Yazılı mətnin şifahi tərcüməsində mətn göz qabağında olduğuna görə, hərfi tərcümədən
qaçınmaq böyük bacarıq tələb edir. Ümumiyyətlə mütəmadi parafraz məşqlərinin edilməsi sözdən
daha çox mənaya fokuslanmağa kömək edir və daha çox söz öyrənməmiz üçün əhəmiyyətlidir.
Nümunə üçün aşağıdakı mətnlə, həmin mətnin parafraz edilmiş versiyasına baxaq:
Orijinal versiya:
In The Sopranos, the mob is besieged as much by inner infidelity as it is by the federal
government. Early in the series, the greatest threat to Tony's Family is his own biological family.
One of his closest associates turns witness for the FBI, his mother colludes with his uncle to
contract a hit on Tony, and his kids click through Web sites that track the federal crackdown in
Tony's gangland.
Parafraz edilmiş versiya:
In the first season of The Sopranos, Tony Soprano's mobster activities are more threatened
by members of his biological family than by agents of the federal government. This familial
betrayal is multi-pronged. Tony's closest friend and associate is an FBI informant, his mother and
uncle are conspiring to have him killed, and his children are surfing the Web for information
about his activities.
4. Mental çeviklik / uyğunlaşma – Eynilə sinxron tərcümədə olduğu kimi, yazılı mətnin şifahi
tərcüməsində də tez düşünmək və cəld qərar vermək çox mühüm rol oynayır. Lakin sinxron
tərcümədən fərqli olaraq yazılı mətn və şifahi nitq arasında gedib-gəlmələrə uyğunlaşmaq prosesi
çətinləşdirir və profesionallıq tələb edir.
5. Kütlə qarşısında çıxış etmə bacarığı – Kütlə qarşısında çıxış edərkən əksər insanlar utanır
və bu kifayət qədər çətin olan tərcümə prosesinə mənfi təsir göstərir. Yarımçıq cümlələr və
düzgün olmayan söz seçimləri kimi səhvlərdən yayınmaq üçün tərcüməçi mümkün qədər rahat
olmalı, özünə və bacarıqlarına güvənməli, göz kontaktı qurmalı, səs tonuna diqqət yetirməli (nə
çox hündür, nə də çox alçaq), lüzumsuz bədən hərəkətləri və jestlərdən qaçınmalı və son olaraq
tərcümənin əvvəlində və sonunda deyəcəyi cümlələri əvvəlcədən müəyyənləşdirib, hətta
mümkünsə kağıza qeyd etməlidir. Bundan əlavə, tərcüməçinin sözləri aydın və rahat eşidiləbilən
səs tonunda olmalıdır, ani dayanmalar, uzun pauzalar və bir cümləni tamamlamamış anidən başqa
cümləyə keçmək dinləyicilərin diqqətini dağıdıb onları yora bilər. Ümumiyyətlə axıcı nitq
tərcüməçinin performansının ən səciyyəvi xüsusiyyətidir və cümləni səhv başlamaq, pauza,
tərüddüd, təkrarlar, dil sürüşmələri, səhv tələffüz etmə kimi amillər axıcılığı pozur. Yeri
gəlmişkən, pauzalar iki yerə ayrılır səssiz pauzalar (silent pauses) və səsli pauzalar (voiced
pauses). Tərcümə edərkən hansısa sözün tərcüməsini bilməyəndə, cümləni anlamayanda yaxud bu
kimi başqa hallarda, susğunluq yaranması səssiz pauza, um və uh, ee kimi nitqi “dolduran” səslər
isə səsli pauzalar adlanır
Tərcümə zamanı vizual rəy almaq üçün bəzən auditoriyaya baxmaq, tərcüməçini rahatlaşdıra
bilər. Ən əsası odur ki, tərcüməçi nə qədər çıxılmaz vəziyyətə düşsə belə, bunu heç vaxt
auditoriyaya yansıtmamalıdır. Kütlə qarşısında çıxış etmək qorxusuna qalib gəlmək üçün isə
güzgünün qarşısında uca səslə kitab, qəzet, məcəllə ya da hüquqi mətnlər oxumaq faydalıdır.
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Tərcümə prosesi
Yazılı mətnin şifahi tərcüməsini daha aydın anlamaq üçün prosesin bütün mərhələlərini
gözdən keçirək:
1. Mətni sürətli şəkildə oxuyub ümumi mənasını anlamaq.
2. Əsas ideyaları müəyyənləşdirmək.
3. Açar sözlərin hədəf dildə bir neçə sinonimini qeyd etmək. Çünki tərcümə zamanı eyni
sözlərin təkrarı auditoriyanı yora bilər. Elə situasiya da ola bilər ki, yazı yazmaq mümkün
olmasın, bu halda qeydlərinizi beyninizə yazmalısınız.
4. Deyəcəyimiz ilk və son cümləni qeyd etmək.
5. Tərcüməyə başlamaq.
Tərcümədən sonra isə səhvləri analiz edərək aşağıda göstərilən məqamları gözdən keçirmək
etdiyimiz tərcüməni dəyişməsə də, həmin problemləri həll etmək gələcəkdə daha uğurlu
tərcümələr etməmiz üçün mühümdür.
1. Anlamaqda çətinlik çəkdiyimiz hissələrə və cümlələrə, eləcə də ilişdiyimiz uzun
cümlələrə yenidən baxıb anlamağa çalışmaq
2. Hədəf dildə qarşılığını tapa bilmədiyimiz sözlər və ya terminləri axtarıb tapmaq
Nəzərə almalıyıq ki, tərcüməçi olaraq getdiyimiz hər bir tədbirdə bizdən kiminsə məktubunu
şifahi şəkildə tərcümə etmək istənilə bilər (yazılı mətni şifahi tərcüməsi), buna görə də fikrimcə
biz tərcüməçilər hər hansı mətni götürüb yuxarıda göstərilən ardıcıllıqla tərcümə edə bilərik. Hətta
səsimizi yazmaq bu sahədə təkmilləşməyimizə faydalı ola bilər. Lakin sadəcə səsimizi yazıb ona
qulaq asmaqla kifayətlənmək lazım deyil. Hər tərcümədən sonra 3 məqamı qeyd etməmiz bu
sahədə daha professional olmamıza kömək edə bilər:
1. Yaxşı tərcümə etdiyimiz 3
2. Təkmilləşdirməli olduğumuz 2
3. Öyrəndiyimiz 1 məqam
Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi üçün nəzərdə mətn necə olmalıdır?
Aşağıdakı hallar istisna olmaqla, demək olar ki digər bütün mətnlər yazılı mətnin şifahi
tərcüməsi üçün uyğun hesab olunur:
1. Uzun olmamalı
2. Arxa fon bilgisinə əsaslanmamalı
3. Mətn müxtəlif şrift formalarından və digər fikir yayındırıcı ünsürlərdən azad olmalı
4. Hər hansı mədəniyyətə xas məlumatlar olmamalıdır
Üstünlükləri və çatışmazlıqları:
Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, yazılı mətnin şifahi tərcüməsi əslində iki tərcümə növünü
birləşdirdiyi üçün heç də asan deyil və bu tərcüməyə baş vurmazdan əvvəl sifarişçilər onun
üstünlükləri və çatışmazlıqlarını bilməlidirlər.
Üstünlüklər:
1. Hədəf dil yazılı olduğu üçün qısamüddətli yaddaşdan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur.
2. Sinxron tərcümədən fərqli olaraq spikerin sürətinə uyğunlaşmaq məcburiyyətində
deyilsiniz, çünki mətni özünüz oxuyursunuz, sürəti də özünüz müəyyənləşdirə bilərsiniz. Lakin
onu da qeyd etmək lazımdır ki, tərcümə elə səslənməlidir ki, sanki tərcüməçi mətni hədəf mətni
üzündən oxuyur. Ona görə də sürət normal dərəcədə olmalıdır. Həddən artıq sürətli danışdıqda
kiçik bir fasilə belə çox gözə çarpır və bu da tərcüməçinin çətinə düşdüyünü auditoriyaya hiss
etdirir.
3. Tərcüməyə başlamazdan əvvəl bütün mətn gözünüzün qarşısında olduğu üçün, mövzunu
anlamaqda çətinlik çəkmirsiniz.
Çatışmazlıqlar:
1. Tərcümə eyni zamanda hər iki - yazılı və şifahi kommunikasiyanı özündə birləşdirdiyinə
görə uyğunlaşmaq çətin olur.
2. Yazılı tərcümədən fərqli olaraq tərcüməçinin tərcüməni tez bir şəkildə demək məcburiyyətində olur və buna görə təzyiq altında olduğunu hiss edir.
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NƏTICƏ
Həm üstünlükləri, həm də çatışmazlıqları nəzərə alsaq, tərcüməçi işini yaxşı bacardığı zaman
yazılı mətnin şifahi tərcüməsi çox effektiv yoldur və yazılı tərcüməylə qarşılaşdırıldığında çox
zaman almır, lakin bütün tərcüməçi və dilmancların bu tərcüməni bacarmadığını və tərcümə
prosesində yarana biləcək potensial səhvləri nəzərə alsaq, sadəcə başqa çıxış yolu olmadığı
müddətcə bu tərcümədən istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. Tərcümə olunmalı mətnlərin
əvvəlcədən tərcümə olunması daha yaxşıdır, nəticədə yazılı mətnin şifahi tərcüməsi ideal tərcümə
hesab olunmur.
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI
1.
Mohammad Ahmad Thawabteh, Difficulties of Sight Translation: Training Translators to Sight Translate, Journal of Current
Trends in Translation Teaching and Learning E, 2. 171– 195. (Jurnal məqaləsi)
2.
Kaytie, The Shortcomings of Sight Translation https://bit.ly/2u1Mxkb (online məqalə)
3.
Jieun Lee, What Skills Do Student Interpreters Need to Learn in Sight Translation Training?, Journal of Meta (Jurnal
məqaləsi) Volume 57, Issue 3, Septembre 2012, p. 694–714
4.
Sight Translation https://bit.ly/2vycMiL (online məqalə)
5.
Examples of Paraphrasing https://bit.ly/2GEoTgh (online məqalə)
6.
Sight Translation And Its Pros And Cons, https://bit.ly/3a7PijE (online məqalə)

TƏRCÜMƏSI ÇƏTIN SÖZLƏR
RUMİYƏ MƏMMƏDOVA
Bakı Mühəndislik Universiteti
Tərcümə
rumiye.memmedova1998@gmail.com
BAKI/AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Tədqiqatda peşəkar və ya qeyri-professional olmasından asılı olmayaraq tərcüməçilər üçün
çevirisi çətin olan sözlərə yeri verilmişdir. Dünyada minlərcə söz var, əlbəttə ki, bir dildə olan
ifadə digər dildə özünü göstərməyə bilər. Ancaq bu məqalədə qarşılığı olmayan sözlərə yox ,
tərcüməsi müşkül sözlərə yer verilmişdir.
AÇAR SÖZLƏR: dillər arası əlaqə ,tarixi əhəmiyyət, tərcümə
GIRIŞ
İnsanların bir çoxunun iki dilli olması onların bu dildə necə sərbəst ünsiyyət qurma
bacarığına sahib olmaları həmin şəxslərin tərcüməçi ola biləcəkləri mənasına gəlmir. Tərcüməçi
sadəcə sözləri yerinə uyğun olaraq yerinə qoymaqla tamamlamaqdan ibarət deyil. əgər belə
olsaydı məzmunla əlaqəsi olmayan, sadəcə söz yığınından ibarət mətnlərlə qarşılaşacaqdıq.
Tərcüməsini kontekstdən anlamaq mümkün olmayan sözlərdə isə kobud səhvlər və təhriflərlə
qarşılaşacaqdıq.
TƏDQIQAT METODU
Bu mövzunu daha yaxşı əhatə edə bilmək üçün dillərin hər ikisində də düzgün qarşılığı olub
olmaması nəzərdən keçirildi. Tarixi mətnlərdə sözlərin eyni mənada olub-olmaması
aydınlaşdırıldı. Həmçinin bu mövzuda olan video materiallara da müraciət olundu.
Do you think I will ever have a fortunate stoke of serendipity? Sizin fikrinizcə bu cümlədə
tərcüməsi ən çətin olan söz hansıdır? Think tərcüməsi asan sözdür, serendipity’nin bir çox dilə
birbaşa tərcüməsi yoxdur, ancaq mənası təxmin oluna bilər. Bu cümlədə çox balaca görünməsinə
baxmayaraq tərcümə olunması ən çətin söz you’dur. Sözün qısalığına baxmayaraq mövzunun
nədən ibarət olduğunu bilmədən bu sözün dəqiq tərcüməsi mümkünsüzdür.
Danışdığın insanla münasibətin hansı səviyyədədir? Mədəniyyətlərin demək olar ki
hamısının rəsmiyyət fərqli formalardadır. Ailə üzvünüz, dostunuz, sizdən yaşca çox balaca ya da
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çox böyük olan biri, tanımadığınız şəxs yaxud da müdiriniz. Dillərin bəzilərində bu you’ları birbirindən fərqləndirən sözlər vardır. Məsələn:Fransız dilində öz sinif yoldaşınızla danışan zaman
toi , müəlliminizə müraciət edən zaman isə vous sözlərini istifadə etməlisiniz. Eyniylə bizim dildə
müvafiq olaraq sən və siz sözlərinin istifadəsi kimi. Bir zamanlar ingilis dilində də belə
fərqləndirici sözlər mövcud idi. Əvvəllər sən əvəzinə istifadə olunan thou sözü mövcud idi,bu
you’ya münasibətdə qeyri-formal sözdür. Bəs thou sözünün istifadəsi nə üçün dayandırıldı?
Thou sözü ikinci şəxsin təki yəni sən sözünün ekvivalenti kimi istifadə olunub,ancaq qədim
ingilis dili inkişaf etdikcə thou’nun funksiyası da tədricən dəyişib. Əvvəllər bir nəfərə müraciətdə
istifadə olunması qadağan olunan you artıq təkdə olan əvəzlik kimi işlədildi. İlk başlar yüksək
sosial statusa malik insanlara, məsələn: your majesty( əlahəzrət) kimi istifadə olunsa da bir
müddət sonra danışıq dilində bütün siniflərə müraciətdə işlədilirdi. Nəticədə ilk başda aşağı
sinifdən olan birinə, xidmətçiyə, xitabən istifadə olunan thou’nun istifadəsi azaldı. Lakin elə məhz
tarixin bu dövründə şiddətin ilk çalarları bəlli olmağa başladı. Belə ki, Quakers- Dostların Dini
Dərnəyi, bir nəfərə müraciətdə you sözünün istifadəsini qrammatik qaydaların kobudcasına
pozulması və qeyri-düzgün hesab edirdilər. Bu mövzuda dərin fikirlərə sahib olan Corc Foks
sadəcə bu sözlərin düzgün istifadəsini aşılamaq üçün 200 səhifəlik kitab yazmışdı. İlk dəfə 1660cı
ildə nəşr olunan kitabın başlığı “ Tək və Cəmin fərqini öyrənmək istəyən müəllim və professorlar
üçün vasitə: Çoxuna Siz(You to Many), Birinə Sən( Thou to One)” sözlərindən ibarət idi. Öz
kitabında Foks thou’nu istifadə etməkdən boyun qaçıranların öz həyatlarımız bahasına olsa belə
tez-tez döyüldüyünü və istismara məruz qaldığını qeyd etmişdir.
Döyülmə və istismara məruz qalmaq faktlarına baxmayaraq thou’nun sən formada
istifadəsinin dayanması şiddətin qrammatik dəyişim qarşısında elə də əhəmiyyətli olmadığını
gözlər önünə sərir.
Digər dillərə nəzər saldıqda you’nun tərcüməsi haqqında danışılan şəxslərin cinsiyyətindən
asılıdır. Alman dilində isə həmin şəxslərin bir nəfər yoxsa daha çox olduğunu bidirmək üçün
istifadə olunur. Məsələn:du- sən, ihr-siz. Rus dilindəki вы və fransız dilindəki vous bir nəfərə
müraciətdə istifadə olunur.
Vəziyyətin bəzi dillərdə qarışıq olmasına səbəb isə həmin dillərdə rəsmiyyətin, sayın və
cinsiyyətin eyni zaman istifadə olunmasıdır. İspan dilində tu hər iki cinsiyyət üçün, qeyri-rəsmi,
bir nəfərə istinadən istifadə olunan, usted hər iki gender üçün, rəsmi və təkdə olan, vosotros kişi
cinsi üçün, qeyri-rəsmi cəmdə olan,vosotras qadın cinsi üçün, qeyri-rəsmi cəmdə olan ustedes
hər iki gender üçün rəsmi və cəmdə olan əvəzliklərdir.
Koreya və çin kimi dillərdə əvəzliklər heç bir qrammatik əsas olmadan cümlədə buraxıla
bilər. Dinləyən şəxs danışanın kim haqqında məlumat verdiyini anlamaq üçün kontekstə fikir
verməlidir.
Tərcüməsi çətinlik yaradan digər bir söz isə mavidir. Dilimizdə mavi rənginin çalarlarını
bildirmək üçün açıq və tünd sözlərindən istifadə edirik-ingilis dilindəki dark və light sözləri
olduğu kimi. Ancaq rus dilində vəziyyət biraz fərqlidir. Tünd mavi üçün синий açıq mavi üçün
голубой sözləri istifadə olunmalıdır. Yəni ingilis yaxud da azərbaycan dilində olan bir mətndə
mavi(blue) sözü işlənibsə onu rus dilinə tərcümə etdikdə mütləq sözün istifadə olunduğu kontekst
nəzərə alınmalıdır.
Sadə bir cümləyə nəzər salaq. I have an aunt. Bu cümləni mənim xalam var deyə tərcümə
etsək də, mənim bibim var deyə tərcümə etsək də təhrifə yol vermiş olacağıq.
Dillər arasındakı fərqlər tərcüməni çətinləşdirsə də, çevirini mükəmməl etməyə çalışmadan,
məxəz dildəki olan mətnin hədəf dil oxucusuna doğma səslənməsini qarşımıza məqsəd qoysaq
uğurlu nəticə əldə edəcəyik.
NƏTİCƏ
Tərcüməsi çətin olan sözlərin ayrıca anlaşılması düzgün tərcümə üçün önəmli amillərdəndir.
Cousin sözünü biz konteksti nəzərə almadan çevirdikdə bu məxəz mətnin hədəf mətnə
tərcməsində qeyri-səlistlik yaradacaq, bir tərəfdən də tərcüməçinin peşəkar olmadığını oxucuya
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çatdıracaqdır. Ancaq yenə də tərcüməçi lazımi məqamda öz qərarını verməli və uğurlu tərcümə
üçün əlindəki imkanlardan düzgün istifadə etməlidir.
ƏDƏBIYYAT SIYAHISI
English to russian translation, https://dictionary.cambridge.org/ (online axtarış)
One of the most difficult words to translate. https://youtu.be/fnv7cskı5m8 (video material)
Subject pronoun in spanish, HTTPS://WWW.SPANISHDICT.COM/GUIDE/SUBJECT-PRONOUNS-IN-SPANISH(online
məqalə)
Why did we stop using thou ,https: https://www.merriam-webster.com/words-at-play/ (online məqalə)

AZƏRBAYCAN VƏ ƏRƏB DİLLƏRİNDƏ TİBBİ
TERMİNLƏRDƏ KÖK VƏ SUFFİKS MORFEMLƏRİNİN
MÜQAYİSƏLİ ŞƏKİLDƏ TƏHLİLİ
KÜBRA VƏLİYEVA
AMEA Naxçıvan Bölməsi
kubra.valiyeva@yahoo.com
NAXÇIVAN/AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ
Tibbi termin yaradıcılığında iştirak edən affikslər latın və yunan mənşəlidir. Tibbi terminologiyanı başa düşmək üçün latın dilini müəyyən dərəcədə bilmək lazımdır. Bütün tibbi terminlər
latın və yunan dillərindən kök və şəkilçilər vasitəsilə yaranmışdır. Yunan-latın mənşəli terminelementlər beynəlxalq terminlərdir və tibbi terminologiyanın əsasını təşkil edir. Məruzədə tibbi
terminlərdə affikslərin sözdüzəldici və sözdəyişdirici xüsusiyyətlərindən bəhs olunur. Tibbi
terminlərin tərkibinin öyrənilməsi tibb terminologiyasında mühüm məsələlərdən biridir. Tibbi
terminologiyanın lüğət tərkibinin zənginləşdirilməsində və tibbi terminlərin yaradılmasında
mühüm rol oynayan affiksal morfemlərin müqayisəli şəkildə Azərbaycan və ərəb dillərində
araşdırılması və tədqiqi məsələləri müəyyən elmi və praktik əhəmiyyətə malikdir. Terminlərin
morfem tərkibinin təhlili onun məna tərkibini təyin edir. Bu təhlillə Azərbaycan və ərəb dillərində
tibbi terminlərin tərkib hissələrinin quruluşunu müəyyənləşdirmək mümkündür.
Açar sözlər: kök, prefiks, suffiks, birləşmiş forma, tibbi terminologiya.
GİRİŞ
Bütün dünya dilləri kök və affikslərdən ibarətdir. Kök və şəkilçilərin vəhdətdə işləndiyi
sahələrdən biri də tibbi terminologiyadır. Tibbi terminologiya tibbi terminləri əhatə edən
terminologiyanın bir sahəsidir. Dünyada ortaq tibbi terminologiyanın dili latın və yunan dilləridir.
Ölü dillərə aid edilən latın dili Hind-Avropa dilləri ailəsinin italyan budağına məxsusdur. Ölü dil
olduğuna görə latın dilində sözlərin dəyişmə ehtimalı da yoxdur. Demək olar ki, bütün tibbi
terminlər qədim yunan və latın dillərində yaranmış və bu dilləri əmələ gətirən əsaslarından süni
şəkildə yaranmış törəmə sözlərdir.
Tibbi terminologiyada sözün əsas quruluşu kök, ön şəkilçi, birləşmiş formalar və son
şəkilçidən ibarətdir. “Tibbi terminologiyada söz quruluşunda kök əsas faktordur. Kök sözün əsas
hissədir və əsas mənanı ifadə edir” [3, s. 147].
Müxtəlif dil ailələrinə məxsusluğuna görə dillər tipoloji təsnifinə əsasən bir- birindən fərqlənirlər. Altay dil ailəsinin cənub-qərb (oğuz) qrupuna məxsus Azərbaycan dili tipoloji təsnifinə görə
iltisaqi (aqqlütinativ) dillərə məxsusdur. Bu qrup dillərdə kök dəyişməz olaraq qalır, şəkilçilərdən
geniş istifadə olunur. Şəkilçilərdən istifadə etməklə sözlərdə yeni mənalar yaranmış olur.
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Sami dillər ailəsinin şərq hissəsinə məxsus ərəb dili isə flektiv dillərə aiddir. Flektiv dillərdə
kök ( )جزر ج جزورdaxildən dəyişir, bu zaman məna da dəyişmiş olur. Ərəb dilində məsdər və feil
kökləri bablar ilə ifadə olunurlar.
Həmçinin bu dillərdə kökdən əlavə şəkilçilər də inkişaf etmişdir. Sözün əvvəlinə və sonuna
müəyyən preformativlər artırılaraq yeni mənalar meydana gəlir. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq
ərəb dilində sözlər üç köklü və dörd köklü olur. Bu köklərin hərəsinin ayrılıqda məsdər və feil
babları vardır. Məsələn,
ٌفِعْل: ٌضرْس
ِ – azı dişi; ٌفُ ْعلَة: ٌ – ر ُْؤیَةgörmə; görünmə dərəcəsi və s.
Tibbi terminologiyada feillərin məsdər formasında “re” və “ere” şəkilçiləri işlənir. Məsələn,
ْ ُ ;قcontundere – əzəmək (dərman) – ﻖ
ٌ ْ َسحvə s. Məsdər
destillare – distillə etmək – ط ٌر
formalarından feillər düzəldilən zaman isə “re” və “ere” şəkilçiləri sözlərdən silinir. Məsələn,
destilla, contund və s.
Tibbi terminologiyada söz bir neçə kökdən ibarət ola bilir. Həmçinin kök sözün əvvəlində,
ortasında və sonunda işlənə bilir.
Azərbaycan və ərəb dillərində müqayisəli şəkildə bəzi tibbi terminlərin kökləri :
Kök
Arteria
Ovarium
Metatarsus
Ren, nephro
Nasus, rhinos
Cutis, derma
Splen
Pulmo
Myo
İntestinum, enteron
Sanguis, haema
Somnus, hipnos
Tela, histos
Miscere
Solvere
Vitreus
Purus
Penta
Lente

Azərbaycan dilində
Arteriya
Yumurtalıq
ayaq darağı
böyrək
Burun
dəri
Dalaq
ağciyər
əzələ
Bağırsaq
Qan
Yuxu
Toxuma
Qarışdırmaq
həll etmək
şüşə
təmiz
Beş
Yavaş

Ərəb dilində
ٌِشرْ یَﺎن
ٌ َﻣبِﯿض، ٌِﻣ ْب َﯿض
ُﻣ ْشطُ القَدَم
ٌ ُك ْلﯿَة،ٌُك ْل َوة
ٌأَ ْنف
ِج ْل ٌد
ِط َحﺎ ٌل
ٌِرئَة
ٌضلَة
َ َع
ي
ٌ َﻣ ْع
َد ٌم
نَوْ ٌم
نَ ِس ْﯿ ٌج
ٌخ َْلط
َحل
ٌُز َجﺎ َجة
ٌنَ ِظﯿْف
ٌَخ ْم َسة
بَ ِطي ٌء

Tibbi terminologiyada ön şəkilçilər (prefiks) kökün əvvəlinə artırılaraq məna dəyişikliyi
yaradır. Azərbaycan dilində prefiks işlənmir, onlara əsasən ərəb və fars dillərindən alınan
terminlərdə rast gəlmək olar. Prefikslər ( )سﺎبقة ج سوابﻖərəb dilində geniş inkişaf etmişdir. Ərəb
dilində indiki-gələcək zaman feillərinin əvvəlinə artırılan preformativlərdə bunu görmək olar.
“Ərəb dilində söz quruluşunda prefikislər samit səsli və sait (hərəkə) səsli olaraq semantik və səsli
təsir edici xüsusiyyətə sahibdir” [6, s. 23].
Prefikslərin çox işləndiyi sahələrdən biri də tibbi terminologiyadır. Bu şəkilçilər tibbi
terminin əvvəlinə artırılmaqla işlənir. Tibbi terminologiyada işlənən prefikslərə misal olaraq:
alb- ağ - أَ ْبﯿَض
bio – canlı – َحي
eryth – qırmızı – أَحْ َم ُر
gyne – qadın – ٌ إِ ْﻣ َرأة،أُ ْنثَى
histo – toxuma - نسﯿج
Prefikslər sözdüzəldici morfemlər olaraq tibbi terminə yeni məna qazandırmaqla, sözün
leksik mənasını dəyişirlər. Bu şəkilçilər terminin əvvəlində işlənməklə bir ədəddən ibarət olurlar.
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Məsələn, therapia – müalicə ( )ﻣعﺎلجةdeməkdir. Terminin əvvəlinə histo – toxuma ( )نَ ِسﯿجprefikisini
artırmaqla histotherapia – toxuma müalicəsi – ُﻣ َعﺎلِ َجةٌ بِﺎلأل ْن ِس َج ِةtibbi termini yaranmış olur.
“Birləşmiş formalar – hərəkətli hərflərin (o, a, e, i, u) birləşərək sözün kökü ilə son şəkilçi
arasında və eləcə də sözün köklərinin bir-birinə bağlanmasında iştirak edirlər. Birləşmiş forma
kimi daha çox “o” hərfindən istifadə edilir” [4, s. 7]. Məsələn,
Cancerogenous – kanserogen- ُﻣ َولَّ ٌد لِ ْل َس َرطَ ِن،ُﻣس َْرطَ ٌن
Burada “O” birləşmiş forma sözün kökü olan cancer- xərçəng (سرطن
َ ) termini ilə geneous –
ٌ
َّ
ْ
ٌ
mənşə ( ُﻣ َولد، ) َﻣﻨشَأsuffiksini bir-birinə bağlamışdır. Bununla yeni bir tibbi termin yaranmış olur:
kanserogen–xərçəng mənşəli, xərçəng qaynaqlı.
Son şəkilçi (suffiks) kökün sonuna artırılaraq məna dəyişikliyi yaradır. Tibbi terminologiyada prefikslərlə yanaşı suffiklərdən də geniş istifadə olunmaqdadır. Suffikslər sözün kökündən sonra
işlənən şəkilçilərə deyilir. Suffikslər aqqlütinativ dillərdə, o cümlədən Azərbaycan dilində çox işlənməkdədir. İltisaqi dillərin ən əsas göstəricisi də söz kökünə şəkilçilərin əlavə edilməsilə yeni
mənaların yaranmasıdır. Azərbaycan dilində fəal olduğu kimi ərəb dilində də suffikslər ( الحقة ج
 )لواحﻖaktiv işlənməkdədir. Bunu keçmiş zaman المﺎضى) (فعلvə əmr feillərinin ( )فعل األﻣرsonuna
artırılan preformativlərdə və isimlərin sonuna artırılan bitişən əvəzliklərdə ) (ضمﯿر ال ُمتَّصلgörmək
olar.
“Tibbi terminologiyada suffikslər sözlərin tipini müəyyənləşdirməkdə mühüm yerə
sahibdirlər. Onlar sözlərin istifadə məqsədini aydınlaşdırır” [2, s. 11]. Tibbdə istifadə olunan
suffiklərin mənşəyi yunan və latın mənşəlidir. Suffikslər sözün kökündən ayrı işlənmir. Bu
morfemlər daima sözün sonunda, birləşmiş formadan sonra işlənməklə söz dəyişimində də öz
formalarını qoruyub saxlayırlar. Məsələn,
Gingivitis – diş əti iltihabı -الت َهاب اللِّثَة
Suffikslər terminin sonunda işlədilməklə bir ədəddən ibarət olurlar. Məsələn, gingiva – diş
əti (ٌ )لِـثَّـةdeməkdir. Terminin sonuna itis – iltihab ( ُ )التِهَﺎبsuffiksini artırmaqla gingivitis – diş əti
iltihabı- الت َهاب اللِّثَةtibbi termini yaranmışdır.
“Suffikslər çeşitli semantik mənalara malik olurlar, bir suffiks bir neçə mənaya dəlalət edir”
[5, s. 129]. Tibbi terminologiyada işlənən suffikslər müqayisəli şəkildə Azərbaycan və ərəb
dillərində:
Son şəkilçi (suffiks)
-al, -ar, -ary
-algia
-blast
-cept
-emia
-fug, -fuge
-gen
-ia
-kinesis
-less
-mimetic
-necrosis
-ode
-phyte
-rrhexis
-sepsis
-tomy
-uria
-vent
-yl

Azərbaycan dilində
..ilə əlaqəli
Ağrı
yetginləşməmiş hüceyrə
qarşılama, qəbul etmə
qanın vəziyyəti
ön, qabaq
istehsal edən, törəyən
xəstəlik, dərd, vəziyyət
hərəkət, hərəki
..sız4
təqlid, bənzər
ölüm, ölüm mərhələsi
Yol
bitki, bitkiyə dair
Partlayıcı
infeksiya, düşməncə davranış
damarı deşmək, qan almaq
idrar, sidik
Hava
maddə
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Ərəb dilində
ُﻣتَ َعلِّﻖ ب
أَلَ ٌم
خلﯿة غﯿر نﺎضجة
 تَ َس ُّلم، تَقَبُّل،اِسْتقبﺎل
َحﺎلَةُ الدم
 َجبْهي، أَ َﻣﺎ َم،ٌَج ْبهَة
 ُﻣﻜون ﻣتﺎصل،ُﻣ َولَّد
ٌ َحﺎلَة،ٌ دَاء،َﻣ َرض
 َح َركي،َح َركَة
 عدیم، بال،بِدون
 ﻣحﺎكﺎة،تقلﯿد
 ﻣرحلة الموت،ﻣوت
 سبﯿل،طریﻖ
ٌ َنَب
 نَبَﺎتِي،ﺎت
ْ
اِنفِ َجﺎ ٌر
ُع ْد َوى
ص َد
َ َف
بَوْ ٌل
 هوائي،هَ َواء
َﻣﺎدَّة

Baku/Azerbaijan

“Mövcud olan terminlər istifadə edildikdə və ya yeni terminlər yaradıldıqda mütəmadi olaraq
hazır şəkildə təkrarlanan və ifadə etdiyi mənanı qoruyub saxlayan törəmə sözün (morfem,
morfemlər bloku) istənilən hissəsi termin elementi adlanır” [1, s. 78].
Terminelementlərin təkrarlanması ilə yeni terminlər silsiləsi yaranmış olur. Tibbi terminin
mənasını məntiqlə başa düşmək üçün sözün tərkibini təşkil edən morfemlərin məna tərkibini təhlil
etmək lazımdır. Terminin kökünü və şəkilçilərini bir-birindən ayrıd etmək lazımdır.
Terminelementlərin semantik analizinə dair bir neçə nümunəyə nəzər yetirək:
1. ön şəkilçi +birləşmiş forma+kök+son şəkilçi:
phagocytosis – faqositoz- بَ ْل َع َمة
Phag/o/cyt/osis
phag: doyurmaq, udmaq (ön şəkilçi– )سﺎبقة
o: (birləşmiş forma – ُصﯿَ ُغ ال ُم ْؤتَلِفَة
ِّ )ال
cyt: hüceyrə (kök– )جزر
osis: hal, vəziyyət (son şəkilçi– )الحقة
“Hüceyrənin udması halı” mənasını verir. Termin transliterasiya yolu ilə Azərbaycan dilində
faqositoz olaraq oxunur və deyilir. Ərəb dilində isə sözün ekvivalenti  ب َ ْل َع َم ٌةtermninidir.
2. ön şəkilçi + kök+son şəkilçi:
Hypocholesterinaemia – hipoxolesterinemiya- نقص كولستيرول الدم
Hypo/cholesterin/aemia
hypo: naqis – ُ( نَ ْقصön şəkilçi– )سﺎبقة
cholesterin: xolesterin – ( كولستﯿرولkök– )جزر
aemia: qanın vəziyyəti -( َحﺎلَةُ ال َّدمson şəkilçi– )الحقة
“Qan xolesterininin çatışmazlığı” mənasını verir. Termin transliterasiya yolu ilə Azərbaycan
dilində hipoxolesterinemiya kimi, ərəb dilinə isə transliterasiya və kalka üsulu ilə birgə tərcümə
edilərək  نقص كولستﯿرول الدمkimi oxunur və deyilir.
3.kök+ birləşmiş forma+ kök + birləşmiş forma+son şəkilçi:
Gastroenterology -qastroenterologiya – ع ْلم المعدَة و األ ْم َعاء
Gastr/o/enter/o/logy
gastr: mədə -ٌ( ِﻣ ْع َدةkök– )جزر
o: (birləşmiş forma – ُصﯿَ ُغ ال ُم ْؤتَلِفَة
ِّ )ال
enter: bağırsaq – ( ِﻣعًىkök– )جزر
o: (birləşmiş forma – ُصﯿَ ُغ ال ُم ْؤتَلِفَة
ِّ )ال
logy: elm-( علمson şəkilçi– )الحقة
“Mədə və bağırsaqları öyrənən elm sahəsi” mənasını verir. Termin transliterasiya yolu ilə
Azərbaycan dilində qastroenterologiya kimi oxunur və deyilir. Ərəb dilinə kalka – hərfi tərcümə
yolu ilə tərcümə edilərək  ِع ْل ُم ال ِم ِع َدةِ و األ ْﻣ َعﺎءkimi oxunur və deyilir.
4.kök+ birləşmiş forma+ kök + birləşmiş forma +kök+son şəkilçi:
Ganglioneuroblastoma – qanqlionevroblastoma –َصب ٌّي َو َرم
ٌّ أَروم ٌّي عقَد
َ يع
Gangli/o/neur/o/blast/oma
gangli:sinir düyünü – ( ُعقَ ِديkök– )جزر
o: (birləşmiş forma – ُصﯿَ ُغ ال ُم ْؤتَلِفَة
ِّ )ال
neur: sinir- ُصب
ع
ال
(kök–
)جزر
َ َ
o: (birləşmiş forma – ُصﯿَ ُغ ال ُم ْؤتَلِفَة
ِّ )ال
blast: tumurcuq – ( أَرُو ِﻣيkök– )جزر
oma: şiş – ( َو َر ٌمson şəkilçi– )الحقة
“Sinir düyününün tumurcuq şişi” mənasını verir. Termin Azərbaycan dilində
qanqlionevroblastoma kimi oxunur və deyilir. Həmçinin tərcümə variantı olan sinir düyünü şişi də
işlədilir. Ərəb dilinə kalka yolu iləصبِي َو َر ٌم
َ  َأرُو ِﻣي ُع َق ِدي َعkimi tərcümə edilir.
5. kök+ birləşmiş forma+ son şəkilçi:
Neurology – nevrologiya –طب الجهاز العصبي
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Neur/o/logy
neur: sinir- ُصب
َ ( ال َعkök– )جزر
o: (birləşmiş forma – ُصﯿَ ُغ ال ُم ْؤتَلِفَة
ِّ )ال
logy: elm-( علمson şəkilçi– )الحقة
“Sinir sistemini öyrənən elm” mənasını verir. Termin transliterasiya yolu ilə Azərbaycan
dilində nevrologiya kimi oxunur və deyilir. Ərəb dilinə isə kalka yolu ilə tərcümə edilərək ِ ال ِجهﺎز
 ِطبُّ العصبِيkimi oxunur və deyilir.
6. kök+son şəkilçi:
hepatalgia – qara ciyər ağrısı –ال َك ْبد أَلَم
Hepat/algia
hepat: qara ciyər - ( َكبْدkök– )جزر
algia: ağrı - ( أَلَ ٌمson şəkilçi– )الحقة
“Qara ciyər ağrısı” mənasını verir. Termin Azərbaycan və ərəb dilinə hərfi tərcümə yolu ilə
qara ciyər ağrısı -  ال َﻜبْد َأ َل ُمkimi tərcümə edilərək oxunur və deyilir.
TƏDQİQAT METODU
Məruzədə müqayisə və təhlil metodlarından istifadə etməklə mühüm nəticələr göstərilmiş və
elmi qənaətlər ortaya qoyulmuşdur.
NƏTİCƏ
Hər bir dilin struktur baxımından özünə xas olan xüsusiyyətləri vardır. Bu baxımdan tibbi
terminologiya özünəməxsus dil xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb etməkdədir. Sözdüzəltmə dilçiliyin
bir sahəsi olan tibbi terminologiya üçün də aktual məsələlərdən biridir. Elmin inkişafı ilə əlaqədar
tibbi terminologiyada yeni beynəlxalq terminlər yaranmaqdadır. Müxtəlif dil ailələrinə məxsus
olan Azərbaycan və ərəb dillərində tibbi terminologiyada işlədilən terminlərin tərkibini təşkil edən
kök, preffiks, suffiks və birləşmiş formalar kimi affiksal morfemlərin quruluşunu və işlənmə
formalarını bilmək, hər iki dildə tibbi terminləri leksik-semantik cəhətdən tanımaqda müəyyən
elmi əhəmmiyətə malikdir.
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XÜLASƏ
Dövrün ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərindən biri də xarici dil öyrənmək və
ondan səmərəli şəkildə istifadə etməkdir. Elm və texnikanın inkişafı, dünya ölkələrinin beynəlxalq
sferada artan əlaqələri, dünyanın bu qədər əlçatan olması qarşımızda yeni üfüqlər açmışdır. Bu
məqalədə həm xarici dilə yiyələnməyin səbəb və nəticələri təhlil edilmiş, həm də məsələyə
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anatomik cəhətdən yanaşılmışdır. Yeni bir dil qavrayarkən beyin yarımkürələrinin fəaliyyəti,
eləcə də tərcümə prosesinin yeni dilin qavranılmasında hansı rola malik olduğu aparılan sorğu və
tədqiqatlara əsasən müəyyənləşdirilmişdir. İki və ya daha artıq dili tam incəliklərinə qədər bilmək
nə dərəcədə mümkün olduğunun anadilli və xarici mənbələrdən edilən araşdırmalar vasitəsilə
izahı öz əksini tapmışdır.
AÇAR SÖZLƏR: epistemik, evristik, sintaksis və fonetik dərketmə,leksik təhlil,
linqvistika
GİRİŞ
Məqalənin yazılmasında əsas məqsəd çağın əsas göstəricilərindən hesab edilən yeni bir dil
öyrənməyin əhəmiyyətini vurğulamaq, səbəb və nəticələrini təhlil etməkdir. Eyni zamanda, yeni
bir dilə yiyələnmək istəyi olsa da , haradan və necə başlamaq lazım olduğunu bilməyənlər üçün
bu məqalə istiqamətverici funksiya daşıyır.Bu prosesi asanlaşdırmaq və daha əlverişli üsullarını
tapmaq üçün bu tədqiqat aparılmışdır. Bir çox mənbədən istifadə etməklə, qarşıya çıxacaq
çətinliklərə müfaviq metodlar tapılmışdır.
Məqalə xülasə, açar sözlər, giriş, tədqiqat metodu, nəticə və ədəbiyyat siyahısı fəsillərindən
ibarətdir.
TƏDQİQAT METODU
Tədqiqatın aparılması üçün ədəbiyyat siyahısında qeyd olunan çoxsaylı elmi ədəbiyyatdan
istifadə olunub. Eyni zamanda google form təşkil olunaraq “Why do you want to learn a new
language?” və “In which way do you learn a new language?” adlı sorğular aparılmışdır. Nəticələr
də öz növbəsində məqaləyə daxil olunmuşdur. Anadilli mənbələrin kifayət qədər olmaması
səbəbindən daha çox xarici mənbələrdən istifadə olunmuş, rus və ingilis dillərindən mətnlərin
tərcüməsi nəticəsində məlumat əldə olunmuşdur.
XXI əsrin əsas göstəricilərindən biri və bəlkə də ən mühüm olanı sözsüz ki, xarici dillərə
bələd olmaq və onların daşıyıcısına çevrilməkdir. Elm və texnikanın inkişafı, dövlətlər arasındakı
əlaqələrin artması nəticəsində ana dilini bilmək bu üstünlüklərdən faydalanmaq üçün yetərsiz
hesab olunur. Bildiyiniz kimi, ingilis dili dünya beynəlxalq dili statusunu almış və bu dilin
öyrənilməsi bütün dünya ölkələrində zərurət halına çevrilmişdir. Ötən əsrdə xarici dil bilmədən
başqa ölkələrdə həyat fəaliyyətini təmin etmək mümkünsüzdüsə, dövrümüzdə hər hansı bir xarici
dili və ya beynəlmiləl dil hesab olunan ingilis dilini bilmədən, öz ölkəndə belə çətinliklər yaşanır
və həyat fəaliyyətinin standartlarına uyğunlaşmaq daha da mürəkkəb bir hal alır.
Tələbələr arasında apardığım sorğunun nəticəsində xarici dili öyrənmək üçün sadaladığım və
ilk ağıla gələ biləcək versiyalarla yanaşı, yenilikləri özündə ehtiva edən və gənclərimizin gələcək
hədəflərinə istinad edən fikirlərlə də tanış oldum. Mədəniyyətlər arası əlaqələr və fərqli
dünyagörüşlərini daha da dərindən qavramaq istəyi, elmin hər bir sahəsində üfüqlərini
genişləndirmək, daha çox məlumat bazasına sahib olmaq və onlardan rahatlıqla istifadə etmək,
kariyeralarında yüksəlmək, dilə hakimiyət gücünü artırmaq, kritik və yaradıcı düşünmə
qabiliyyətini zənginləşdirmək, xaricdə səyahət və təhsil imkanlarına zəmin hazırlamaq, bu günün
və gələcəyin qlobal iqtisadiyyatında təsirli bir şəkildə rəqabət edə bilmək kimi istəklərlə tanış
olduqdan sonra bu məqalənin bir çox gəncə və onların istəklərinə istinad edəcəyi qənaətinə
gəlmək heç də çətin olmadı.
Xarici dil öyrənməyin üstünlüklərini və əhəmiyyətini təhlil etdikdən sonrakı mərhələ başqa
dilə yiyələnməyin müxtəlif üsul və metodlarından istifadəni öyrənməkdir. Elmin bir çox sahələri
kimi linqvistika da müəyyən əmək və vaxt tələb edir. Hətta, hansısa xarici dillə intensiv və
durmadan məşğul olmaq belə tam çıxış yolu deyil. Araşdırmalar onu göstərir ki, yeni bir dilə
yiyələnmək üçün onunla müntəzəm olaraq məşğul olmaq və öyrənmə metodlarını da tez-tez
dəyişdirmək və ya bir biri ilə əvəz etmək lazımdır. ABŞ-ın Delaver Universitetinin
professorlarının apardığı tədqiqatlara əsasən yeni bir dilin qavranılmasında beynin hər iki
yarımkürələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bundan öncəki tədqiqatda, beynin sol yarımkürəsinin
yeni bir dil öyrənərkən daha aktiv çalışmasını iddia edən tədqiqat qrupu ötən il apardıqları
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tədqiqatın nəticəsindən sonra bu fikri təkzib ediblər. Belə ki, onlar hər iki yarımkürənin proses
zamanı çox aktiv olduğunu, lakin müxtəlif üsullarla çalışdığını isbat etmişdilər. Hazırda nəinki
ingilis dilinin, hətta bir çox dünya dillərinin öyrənilməsində istifadə olunan üsul və metodlar bir
biri ilə vəhdət təşkil edirlər. Dil öyrənərkən prosesin dinləmə, oxuyub anlama, yazı vərdişlərinin
əldə olunması və nəhayət ünsiyyət qurmaq kimi mərhələlərə bölünməsi heç də təsadüfi deyildir.
Bunlar müfaviq olaraq, beyin yarımkürələrinin fəaliyyətinə əsaslanır. Sol yarımkürə dinləmə və
ünsiyyət qurmağa xidmət etdiyi halda, sağ yarımkürə oxuyub anlama və yazı vərdişlərinin
mənimsənilməsində mühüm rol oynayır. Beynin sağ yarımkürəsi keçmiş biliklər və dərk edilmiş
metaforalardan olan mənanın çıxarılmasına, xidmət edirsə, sol yarımkürə, sintaksis və fonetik
dərketmə nəticəsində şifahi anlayışlar və sintaktik formalar arasında əlaqələr yaradılmasında
mühüm rol oynayır.Xarici dilin qavranılmasında yuxarıda sadalanan amillərin rolu danılmazdır.
Növbəti və illərin sınağından çıxmış metod isə tərcümə üsulu vasitəsi ilə yeni bir dilin
qavranılmasıdır.Bu üsulu yaddaşla da əlaqələndirmək mümkündür. Bildiyiniz kimi, tərcümə
beyin ilə əlaqəli olduqca mürəkkəb bir prosesdir. Xüsusilə də, şifahi tərcümənin əsaslarını
öyrənmək üçün uzun müddətli və çoxşaxəli araşdırmalar aparılmış, lakin hələ də yekun nəticə
əldə edilməmişdir. Görkəmli rus tərcüməşünası V.N.Komissarov qeyd edir ki, tərcümə prosesində
tərcüməçi iki bilik növündən –epistemik, yəni artıq onun yaddaşında olan biliklər və evristik (yeni
informasiyanın əldə edilməsi qabiliyyəti) - istifadə edir. Bu isə o deməkdir ki, beyin eyni anda
əvvəlcədən mənimsədiyi informasiyaları çatdırmaqla, ötürməklə yanaşı, eləcə də həmin anda
bilmədiyi, ona yad, tanış olmayan informasiyaları aşkarlamağa çalışır. Beləliklə, əgər siz yeni bir
dil öyrənərkən bu üsula müraciət etsəniz, həm əvvəlcədən mənimsədiyiniz məlumatları, sadə
sözlə desək öyrəndiyiniz söz və ifadələri təhlil edərək istifadə etmiş olacaq, həm də proses zamanı
yeni məlumatlara , söz, ifadələrə yiyələnmiş olacaqsınız. Tərcümə dil öyrənənin yaddaşını inkişaf
etdirir, dil sahəsindəki bütün fikirləri səfərbər edir, söz ehtiyatını artırır, müxtəlif sözlər və
ifadələrlə tanış edir. Tərcümə vaxtı özgə dildə söylənilmiş fikir qrammatik, linqvistik baxımdan
təhlil olunur. Belə ki, bir sözün məna və xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilir, ana dilinin normaları ilə
tutuşdurulur və nəticədə xarici dildə söylənilmiş fikrin ana dilindəki ifadə vasitələri
müəyyənləşdirilir. Tərcümə prosesi əsasən tutuşdurma və müqayisə əsasında gedir ki, bu da xarici
dilin şüurluluq prinsipinə əsasən öyrənilməsinə kömək edir.
Statistikalara əsasən. sözbəsöz tərcümə vasitəsilə xarici dili öyrənənlərin sayı digər tərcümə
yöntəmlərinə müraciət edənlərdən iki dəfə daha çoxdur. Bu vəziyyəti iki halla əlaqələndirmək
olar. Birincisi və bəlkə də ən çox ehtimal olunanı vaxt faktorudur. Aydın məsələdir ki, sözbəsöz
tərcümə zamanı əsas mənanın çatdırılmasına, cümlələr arasında məna bağlılığının olub
olmamasına diqqət edilmədiyi üçün bu prosesi nisbətən daha qısa müddətdə tamamlamaq olur.
Digər bir amil isə daha çox söz öyrənilməsidir. Sual yarana bilər ki, digər tərcümə üsullarından
istifadə edərkən bəlkə də daha çox söz və ifadələr öyrənilir? Axı o zaman bir sözün üzərində daha
çox araşdırmalar aparılır, həmin söz daha çox təhlil olunur? Cavabı isə elə sualda tapmaq olar!
Səbəb isə çox sadədir: yeni il öyrənmək arzusunda olanlar söz bazalarını genişləndirməyi sözün
leksik və sintaktik baxımdan təhlilindən daha üstün tuturlar.Beləliklə, sözbəsöz tərcümə üsuluna
müraciət edərək həm söz bazalarını zənginləşdirir, həm də Çində yerləşən Makao Universitetinin
Sağlamlıq elmləri(Faculty of Health Sciences, University of Macau, China) üzrə professoru Çen
Yuanın “Tərcümə əsnasında Beyin aktivliyi” adlı tədqiqatında da göstərildiyi kimi əldə olunmuş
informasiyaları aktiv yaddaşa ötürürlər.
NƏTİCƏ
Yeni bir dilin öyrənilməsi zamanı yuxarıdakı faktorların nəzərə alınması olduqca vacibdir.
Bununla da, yeni dili mənimsəməyə çalışanlar prosesin gedişatı zamanı tənzimləmələr apara
biləcəklər. Ən əsas məsələ, “Haradan başlamalı? ” sualına dolğun cavab tapacaqlar. Ümid edirəm
ki, bu yöndə aparılan araşdırmaların sayı gündən-günə artacaq və bizdən sonrakı nəsil daha
məlumatlı və düzgün şəkildə prosesə vaxt itirmədən başlayıb, qısa zaman intervalında nəticə əldə
edəcəklər.
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XÜLASƏ
Son zamanlarda tərcüməçi və poliqlot böyük əhəmiyyət kəsb edən peşələr sırasındadır.
Lakin əfsuslar olsun ki, cəmiyyətimiz-xüsusən də abituriyentlər bu peşələrin mahiyyətini
dərinliyini və iki peşə arasındakı fərqi bilmədən onlara sahib olmaq istəyirlər. Həmçinin
cəmiyyətimizdə poliqlot və tərcüməçinin heç bir peşə sırasına aid olduğunu düşünməyən
insanlarda var. Bununlada həmin insanlar həm gələcək kadrların uğurlu inkişafına, həm də bu
peşənin nə qədər əhəmiyyətli olduğuna əngəl yaradırlar. Nəticədə gənclərin təməli yanlış olduqda
bu onlara müəyyən gələcək kariyeralarında mənfi təsir göstərir. Məqalədə tərcüməçilik və poliqlot
anlayışlarının əsaslı şəkildə izahına, gənclərin bu sahədə düzgün yolla təməlinin qoyulmasına
diqqət edilmişdir. Həmçinin bu ixtisasların bir-birindən fərqli cəhətlərinə həmçinin
cəmiyyətimizdəki populyarlığı məsələsinədə toxunulub.
AÇAR SÖZLƏR: tərcüməçi, poliqlot, peşələrin mahiyyəti və mənimsənilməsi
GİRİŞ
Məqalənin yazılmasında əsas məqsəd bunnan ibarətdir ki, abituriyentlər, gənclər
ümumiyyətlə cəmiyyətimiz bir məsələyə qərar məsləhət və məlumat verməzdən, analiz etməzdən
əvvəl onun mahiyyətini və perspektivini mütləq şəkildə araştırmalıdırlar. Nəticə etibarı ilə güclü
kadr çatışmamazlığının qarşısı alınar, bununla yanaşı hər kəs öz peşəsinin peşəkarına çevrilərək
sağlam “sağlam düşüncə və uğurlu gələcək” şüarı altında düşünən insanların sayı artar. Bu
məsələlərin aktuallığı isə indiyə qədər çoxda populyarlaşmamışdırki buna nümunə olaraq internet
vəsaitlərində kitablarda və müəyyən bazalarda peşə hazırlığı ilə az sayda məlumatın olmasından
irəli gəlir.
Məqalə xülasə, açar sözlər, giriş, tədqiqat metodu və ədəbiyyat siyahısı fəsillərindən
ibarətdir.
TƏDQİQAT METODU
Tədqiqatın aparılması üçün ədəbiyyat siyahısında qeyd olunan çoxsaylı elmi ədəbiyyatdan
istifadə olunub. Eyni zamanda “Skype” proqramı ilə onlayn müzakirə formatında 5 tərcüməçi və
5 poliqlot arasında “Öz peşənizə nə dərəcədə hakimsiniz?”, “Peşənizin əsas mahiyyəti və
perspektivi nədən ibarətdir?” adlı sorğu-müzakirə aparılmışdır. Nəticələr də öz növbəsində əsasını
məqalədə göstərmişdir.
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Düşünürəmki hamımız müxtəlif dillərdə filmlər izləyirik, kitablar oxuyuruq, müxtəlif
konfranslarda iştirak edirik, sosial şəbəkələrdə milyonlarla postlar, xəbərlər, məqalələr görürük və
bunların hər biri bəzən müxtəlif dillərdə öz əksini tapır. Lakin bunları kim yazıb, tərcümə edib və
ya hansı dildən hansı dilə tərcümə olunub və s. kimi ağlımıza gəlir. Amma bunun çoxda önəmsiz
və bəzən də sadə olduğunu düşünərək yan keçirik. Baxın elə ən kiçik xırda gördüyümüz fikirlər
belə bizim anlayışımıza, gələcəkdə savadlı kadrlardan biri olmağımıza əngəl yaradır. Lakin
tərcüməçi və poliqlot kimi peşələrin olduğunu unuduruq. Hətta digər iş sahələrində də bu peşələr
xarici dil bilməyənlərin işlərini yerinə yetirilməsində yardımçı olurlar.
Bəs o zaman “Tərcüməçi və poliqlot kimdir?”, “Onlar hansı peşə sirlərinə malikdirlər?”.
Peşəkar tərcüməçi ardıcıllıqla və dəqiqliklə tərcümə edə bilən, fəaliyyət standartlarına və etik
prinsiplərə riayət edən ikidildə rəvan danışan eləcə də müvafiq təlim təcrübəsi olan şəxsdir.
Bundan başqa tərcüməçi kamilliyi özündə aşağıdakı prinsiplər əsasında birləşdirir.
1.İşçi dillərin mükəmməl bilgisi
2.Sahə üzrə kifayət qədər biliyə malik olmaq.
3.Tərcümə vərdişlərinə və texnikasına yiyələnmək.
4.Dünyagörüşü
Bu prinsiplərdən belə bir nəticə çıxarırıqki peşəkar tərcüməçi, peşəkarlıq bu standartları
özündə birləşdirməlidir.
Tərcümə təkcə dillərarası deyil həm də mədəniyyətlərarası ünsiyyət vasitəsidir. Odur ki,
tərcüməçi iki dil üzrə mütəxəssis deyil, həm də bu iki işçi dildə yüksək mədəni səriştəyə malik bir
dilçi olmalıdır.O, öz mədəniyyətini dərindən bilməklə yanaşı, məxəz dil daşıyıcılarının
mədəniyyətinə də sahib olmalıdır. Bu təbii və məntiqi bir tələbdir, çünki hər dil özündə o dildə
danışanların mədəniiyətinin elementlərini daşıyır. Peşəkar bir tərcüməçinin cəmiyyətdəki rolu və
mədəni səriştəsi də elə bunun tələblərindən ibarətdir. Yaxşı tərcümə etmək üçün hansısa xarici dili
bilmək kifayətdir. Bu, tərcüməyə münasibətdə ən geniş yayılmış zərərli qənaətdir. Doğma dilini
və ən azı xarici dillərdən birini bilmək peşəkar tərcüməçi qarşısında duran əsas vəzifə olsa da,
yeganə tələb deyil. Tərcümə işi həm də linqvistik savad, tərcümə texnikasına bələdlik və böyük
təcrübə tələb edir. Çox zaman çevrilən mətnlərin aid olduğu sahəni ən azı minimum dərəcədə
bilmək mühüm şərt olur. Bundan başqa, tərcüməçi həm doğma dilinin, həm də xarici dilin
çalarlarını bilməli, gündəlik işlənən dildə baş verən dəyişikliklərdən mütəmadi xəbər tutmalıdır.
Təsadüfi deyil ki, yaxşı tərcüməçilərin sayı bir neçə dil bilən adamların sayından qat-qat azdır.
Nümunə olaraq deyə bilərəmki, bədii tərcümənin ədəbiyyatda son dərəcə vacib yeri var. O
сümlədən tərсüməçi də tərсümə etdiyi hər bir əsərə həmin əsərin müəllifi qədər сavabdehlik
daşıyır. Bədii tərcüməçi haqqında qəbul olunmuş, daha doğrusu, tərcüməçi ilə yazıçının fərqi
barədə olan inсə bir fikir var. “Tərcüməçi – yazıçıdan az şey deməkdir, eyni zamanda tərcüməçi
yazıçıdan çox şey deməkdir. “Birinсi halda ona görə ki, tərcüməçi xidmətçi rolundadır. Çünki o,
müstəqil ideyadan, fikirdən məhrumdur və yalnız özgə fikrinə tabedir. Məhz bu asılılıq, bu
tabelilik onu, belə deyək ki, müəllifdən bir pillə aşağıda saxlayır. Digər tərəfdən, tərcüməçi
yazıçıdan bir pillə yuxarıda duran yaradıсıdır. O mənada ki, tərcüməçi müxtəlif yazıçıların
əsərlərini tərсümə edir, bu isə müxtəlif məzmun, müxtəlif dövrlər, dünyagörüşləri və nəhayət,
müxtəlif üslublar məсmusu deməkdir.
Tərcüməçinin başqa bir məsuliyyəti də vardır. Tərcüməçi özündə iki mədəniyyəti
birləşdirməli, iki mədəniyyətin daşıyıсısı olmalıdır. Yəni, ana dilininin dilçilik və bədii
xüsusiyyətlərini mükəmməl bilməklə yanaşı, tərcümə etdiyi dilin – məxəz dilin xüsusiyyətlərini,
eyni zamanda həmin xalqın mədəniyyətini mükəmməl bilməlidir.
Bədii tərcümə ilə məşğul olan Kifayət Haqverdiyeva 2007-ci ildə bu peşəyə gəlib. İxtisasca
filoloqdur, 10 ildən artıq müddətdə mətbuatda korrektor, tərcüməçi vəzifələrində işləyib. O, bütün
həyatı boyu yazı işinə həvəsli olduğunu deyir. Lakin illərlə bu həvəsini gizlətməli olduğunu da
danmır. Kifayət 90-cı illərdə oxuduğu və çox sevdiyi yazar Herman Hessenin kitablarını
Azərbaycan dilinə çevriməyi arzulayıb. 2007-ci ildə Harry Potter kitab seriyasından birini
Baku Engineering University

314

Baku/Azerbaijan

tərcümə etsə də o, tərcüməçilik peşəsinin başlanğıcı kimi 2008-ci ildə tərcümə etdiyi Herman
Hessenin "Siddhartha" əsərini hesab edir.Kifayət bu əsəri tərcümə edib nəşriyyata hədiyyə edib və
qarşılığında heç bir vəsait tələb etməyib. Oxucuların çoxu tərcüməni çox bəyənib və hətta kitab
ikinci dəfə nəşr olunub. Müsahibim, Artıq on ildir ki, bədii tərcümə ilə məşğuldur və "Qanun",
"Altun", "TEAS" nəşriyyatları ilə əməkdaşlıq edib.
Onlarla bədii əsər və hekayələr tərcümə edən Kifayət Haqverdiyeva bu peşəni çox sevdiyini
qeyd edir. O hesab edir ki, bu sahə çox əziyyətlidir və verilən maddi vəsait də çəkilən əziyyətin
qarşılığı deyil. Kifayət həm də onu deyir ki, tərcüməçiliyi sevməsən heç bir maddi bağ insanı
burada saxlaya bilməz. O bildiri: "Bu peşə fədakarlıq tələb edir. Məni bu sahəyə bədii dilə,
yaradıcılığa olan sevgim, sevdiyim əsərləri tərcümə edərək oxuculara çatdırmaq istəyim bağlayır".
O, tərcüməçilərə verilən maddi vəsaitin az olduğunu bildirir və qeyd edir ki, bu sahəyə dövlət
dəstəyinin olmasını arzu edərdi. Kifayət Haqverdiyevanın sözlərinə görə, ödəniş əsərin
həcmindən asılı olaraq dəyişir. Bu günədək ən çox aldığı qonorar isə Herman Hessenin "Muncuq
oyunu" əsərinə görə olub. O, bu əsərə görə 2000 manat qonorar aldığını deyir. Kifayət tərcüməsi
çətinliklə üzləşdiyi əsərləri daha çox sevdiyini də qeyd edir."Elə tərcümələr var ki, yetərincə
primitiv olub. Onları rahat və maraqsız tərcümə adlandırıram. Amma zəngin dil tələb edən
əsərləri, yəni dili çətin olanlar üzərində işləmək mənə zövq verir".
Dil həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Onu beynimizin operativ əməliyyat sisteminin proqram
təminatı ilə müqayisə edə bilərik. Onun vasitəsilə fikirlərimizi ifadə edirik, təhsil alırıq və
biliklərimizi ötürürük. Bu, hər birimizin və ümumiyyətlə, bəşəriyyətin ən dəyərli xəzinəsidir.
İnsan nə qədər çox dil bilərsə, o qədər inkişaf etmiş və geniş dünyagörüşünə malikdir. İlk dəfə
insan hansısa dili öyrənməyə çalışarkən beynində öyrənmək üçün xüsusi alqoritm yaradır,
özünəməxsus təməl qoyur, bu dilə sahib olduqda isə onda “dilçilik düsturu” yaranır, nəticədə
bundan sonra öyrənmək istədiyi bütün dillər bu sxem üzrə gedir.
Poliqlotlar dünyada ən çox maraq doğuran adamlardan sayılırlar. Tarixdə 100-dən artıq dil
bilən poliqlotlar olub. Belələri Azərbaycanda da var. Lakin onlara diqqət yetirən, onları
ictimaiyyətə tanıdan tapılmır.
Elə bir insan tapılmaz ki, bir neçə dil bilməyi arzulamasın. Ancaq hamı bu cür bacarıqlara
yiyələnə bilmir. Qeyd edək ki, iki dil bilən insanlara bilinqv, iki dildən çox dil bilənlərə polilinqv,
6 dildən çox dil bilənlərə isə poliqlot deyirlər. Bilinqv bildiyi hər iki dili də öz ana dili hesab edir.
Bu cür insanlar yalnız bir dili bilərək yaşamağı təsəvvür etmirlər. Bu, onlara çox çətin görünür.
Adətən bilinqvlər uşaqlıqdan iki dildə danışaraq böyüyürlər. Ona görə də onlar hər iki dili də
mükəmməl bilirlər. Məşhur psixoloq Kalim Qonsalesin apardığı təcrübələrə görə, uşaqlıqdan bu
cür adamların beyninin nitqə cavab verən hissəsinin mərkəzində hər dilin ayrıca mənimsənilməsi
və qavranılması üçün bir növ iki fərqli rejim formalaşır. Danışıq ərzində bir dildən o birinə keçən
uşaq fikrini izah etmək üçün sözləri axtarıb cümləni qurmaq üçün çalışmır. Sadəcə o, düşüncə
tərzini dəyişir. Bu da ona iki dildən olan sözləri qarışdırmamağa və ləhcəsiz danışmağa imkan
verir.
Hər bir poliqlotun xarici dili öyrənməyinə dair öz sirləri olur.Poliqlotlar yoxladıqları
müəyyən üsul üzrə hər dəfə yeni dili öyrənirlər. Adətən onlar özlərinin işləyib hazırladığı üsula
adət etdiklərindən dil öyrənmək üçün başqa metodlardan istifadə etmirlər. Hər bir poliqlotun təklif
etdiyi üsullar müxtəlifdir. Lakin bu üsulları qruplaşdırmaq olar. Məsələn, bəziləri dili öyrənmək
üçün həmin dilin geniş tətbiq olunduğu ölkəyə gedir, həmin dildə danışmağa başlayır. Və ya
audio və video dərsliklərdən, kitablardan istifadə edir. Bəziləri kitabdan müəyyən mətnləri,
qəzetlərdən məqalələri köçürməyə başlayır. Bu üsulları yoxlamaq və hansının sizə uyğun
gəldiyini yoxlamaq olar. Dil öyrənməyin əsas sirri daim dil ilə məşğul olmaqdır. Hər gün 30
dəqiqə dili öyrənmək, həftədə iki dəfə iki-üç saat buna vaxt ayrımaqdan daha yaxşıdır. Dili
öyrənmədiyiniz bir gün isə bir həftəyə bərabərdir. Bu səbəbdən də poliqlot olmaq istəyən şəxs
səbirli olmalı və dil ilə hər gün məşğul olmalıdır.
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NƏTİCƏ
Poliqlot və tərcüməçi olmaq istəyən şəxslərin yuxarıda qeyd olunan fikirləri diqqətə alması
çox vacibdir, çünki diqqətə alınmadığı təqdirdə bu həm güclü kadr çatışmamazlığına, həm də işə
malik olub, lakin sadəcə pul qazanmaq üçün yerinə yetirən insanların sayının artmasına gətirib
çıxarır. Düşünürəmki, belə araşdırmalar həm tərcüməçi olmaq istəyən, həm poliqlot olmaq
istəyən, həm də digər peşələri seçmək istəyən şəslər üçün çox faydalı məsləhətlərdir və bunlar
nəzərə alınmalıdır.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
1. 100 dil bilən azərbaycanlı poliqlot https://bax.tv/video/42747.html
2. Peşəkar tərcümənin əsasları, Fialə Abdullayeva (kitab)
3. Ölkənin ali təhsil ocaqlarında tərcüməçilik ixtisasının tədrisi https://www.aztc.gov.az/az/posts/id:207 (online məqalə)
4. Çox dil bilənlər daha sağlam olurlar? https://news.milli.az/interest/238583.html (online məqalə)
5. Günel Səfər, “Beynəlxalq tərcüməçilər günü: Azərbaycan tərcüməçilərinin uğur və arzuları” https://www.bbc.com/azeri/analysis37524024 (online məqalə)
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Abstract
The role of words is crucial not only in languages but also connections of the world.
However, a young lady who I’ve amazed everything that she did, represents words in a way that
nobody did before. She made readers cognize that they can describe a world with millions of
remarks.
KEYWORDS: imagination, words, literary translation
INTRODUCTION
Some may agree with me that sometimes books are the best friends of ours. If you are a
native speaker of the book that you are reading currently you truly grasp the ideas that an author
wants to relay to them. Nevertheless, for those who do not speak in the same language with the
writer, who is fully hinged from the translators are not entirely unfortunate, but their taste of
reading depends on the so-called translators.
METHODS
To understand this book and translation of words mentioned by leading female character too
many researches have been made. Unfortunately, this splendid book doesn’t have an Azerbaijan
translation yet it doesn’t mean it will never have. Still, the Turkish version is available for
research, it gave me a hand when I profoundly dedicated myself into “Anne of Green Gables”.
If somebody suddenly asks you is there any book that changed you or had a slight impact on
your life? My answer would be yes and no. As we know writers write their novels to show their
thoughts to the world in multiple ways but one writer made me realize that even in rock bottom
one could be happy and kind and try to do anything for others. Canadian author Lucy Maud
Montgomery achieved this goal and because of her, I cherish the beauty of being a woman and
having beautiful life ahead of me which will be full of glory in my peculiar way. The character
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she created, Anne Shirley is an 11 years old orphan girl who has a great imagination and she uses
big words to express her conscience. The reason she is aware of these exquisite words because she
is into reading too much. The novel, “Anne of Green Gables”, was written in 1908 and considered
as a classic children’s novel since the mid-twentieth century, if you read the book you will declare
it as well deserved.
However, my acquaintance with the story of Anne Shirley was not because of the novel.
When I was little, 9 years old possibly, I watched a cartoon about a feisty and witty redheaded
girl. It was 11 years ago so I cannot remember all the details that I felt when I saw it for the first
time. Nevertheless, I remember what I felt when one of my friends strongly recommended a show
named “Anne with an e”. To be honest, first minutes of the first episode I did not like it that much,
I thought it is just a simple period drama where a beautiful young lady with emerald eyes and the
golden lock fell in love with a gentleman who is very handsome and noble. Nonetheless, I was
wrong, and I had never been that happy to be wrong.
Middle-aged siblings, Marilla and Matthew Cuthbert, who were never been married, intended
to adopt a boy to help them on their farm. Anne mistakenly sent them and the novel demonstrate
how Anne conquers the heart of Marilla and Matthew, makes her way through in school and in
town where everybody sees her as an ugly orphan. For the record, I am not going to cover the
novel’s plot I will talk about its 2017 adaptation.
Little Anne is full of joy and happiness. Not just for her for everybody around her. Despite
the environment she grew up,19th century’s orphanage is not the ideal place for a girl to fit for
and it more like an asylum for children, Anne asks too many questions and renames the places she
thinks deserve better one. In her first episode while she checks the scenery view from the train a
crying baby threw her into dark past where Anne was beaten, insulted from the previous family
which adopted her to take care their kids and when the woman who escorts her ask why she
breathes heavily, Anne’s response was “I like imagining better than remembering. Why are the
worst memories the most insistent?” The woman didn’t answer her question probably she
couldn’t. And Anne’s flashbacks proceeded the rest of the book.
The other big words came out when she met with Matthew. He knew there is something
wrong because they were expecting a boy and they informed Mrs Spencer who is responsible for
an orphan girl. The appearance of Anne was amorphous. Clothes that she wears say too much
about what she went through all these years. They were torn apart, stained and quite old. She put
her all worldly goods in her ruptured bag but it was not heavy at all. While the approach to the
carriage the sentence Anne used was I am ecstatic beyond measure. The sentence is translatable
but the specific words that catch my eyes are ecstatic. Definition of the word so simple, feeling
great delight, but yet it carries too much emotion and pleasure.
The moment they reached to the carriage Anne was talking nonstop. It was ordinary for her
but quite unusual for Matthew. With her big smile, she asked the name of the horse that will take
them to the Green Gables he just says it is the mare, an adult female horse but she named her
Belle. Matthew was not a man of words so he listened and when Anne said she could stop talking
if he wants so. his answer was “I don’t mind”. Anne knew she uses big words such as enraptured,
glorious and her excuse for it was, “If you have big ideas you should use big words. I am
enraptured by this glorious landscape”. When the translators try to translate this kind of sentences
they don’t go the depth of feelings. They just see it as “mənzərənin gözəlliyinə məftun olmaq”.
We are on the same page that every translator has their style but we should grasp what Anne feel
when she tells this sentence. She has never seen the landscape like that and the beauty of it took
Anne into its bosom.
My other favourite scene from the 1st episode when Anne and Matthew ride across delicate
cherry trees. Matthew called here The Avenue, she named here the White Way of Delight. Fair
enough only that kind of title indicates the beauty of it. Another stop on their way to home was
Berry’s Pond however after a glaze of the thrill she called it the Lake of Shining Waters.
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Anne’s imagination makes everything pleasing for her and I think that is the way everybody
should have. At very least in groundbreaking moments of our life and when we translate that kind
of wonderful piece of art. We have to make readers feel something about Anne’s tragic life. She
had a heart of fairy and a brain of the wordsmith. Though that is a bit incomprehensible, 11 years
old and aware of the meaning of very difficult words even though she grew up in the asylum. Yet
this detail gives me a thrill that if she could have such a grievous life and be happy despite all
odds, we could too.
RESULT
While others dedicate themselves into changing things we, as translators, should be the
pursuers of creating strong bridges between one language to another. Anne’s story should be the
example to all of us to devote ourselves to what we love.
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